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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang 

bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik 

pihak internal maupun eksternal perusahaan. Para pemakai laporan keuangan 

akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang 

kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara mencari informasi tersebut 

adalah dengan mengharuskan dilakukan auditor independen agar informasi 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat dan tidak bias. 

Auditor independen juga disebut sebagai Akuntan publik. (Lauw tjun tjun Dkk 

2012). 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. 

Guna menunjang professionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam 

melaksanakan tugas seorang auditor harus melakukan tugasnya dengan sesuai 

standar yang telah ditetapkan oleh institute akuntansi publik Indonesia (IAPI), 

yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 

Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus 

dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor memiliki keahlian 

dan pelatihan 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 
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audit serta mewajibkan audior untuk menyusun suatu laporan atas laporan 

keuangan yang di auditnya secara keseluruhan. 

Menurut Arens (2011) Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti 

mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian 

antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Akuntan 

publik adalah akuntan professional yang menjual jasanya kepada masyarakat. 

Terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat 

oleh kliennya dan juga menjual jasa sebagai konsultan pajak, Konsultasi 

dibidang manajemen, Penyusunan sistem bidang manajemen, Penyusunan 

sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan. 

Kode etik profesi menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP 

harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan 

jasa professional sebagaimana diatur dalam standar professional akuntan 

publik (PSAP) yang diterbitkan oleh IAPI. Jika auditor tidak mampu menolak 

tekanan personal, emosional atau keuangan, maka independensi auditor telah 

berkurang dan bisa mempengaruhi kualitas audit. 

Sesuai dengan standar umum dalam standar professional Akuntan 

publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup 

dalam menjalankan profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi 

kualifikasi teknis dan pengalaman keputusan yang diambil dalam pelaksanaan 

aud it sehingga diharapkan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang 

tepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama kerja yang dimiliki 

auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihsilkan. Penelitian 
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dalam Amalia Wardani (2013) memberikan hasil bahwa tidak terdapat 

pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor.  

(Arens,A.Alvi 2010), Mendefinisikan Independensi dalam audit berarti 

mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan bukti audit, 

evaluasi hasil dan penerbitan laporan audit. Independensi adalah salah satu 

karakteristik auditor yang paling vital dan sangat mendasar bagi prinsip 

integritas dan objektivitas. Alasan mengapa banyak pengguna bersedia 

mengandalkan laporan auditor eksternal mengenai kebenaran dan keadilan 

laporan keuangan adalah harapan mereka terhadap sudut pandang yang tidak 

bias. Persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti yang 

dinyatakan dalam (SPAP,2001 : 150) Dalam saripudin (2012) adalah due 

professional care.  

Due professional care mengacu pada kemahiran professional yang 

cermat dan seksama. Kemahiran professional menuntut auditor untuk selalu 

berfikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Singgih dan bawono 

(2010) dalam (Putri, 2013) Mendefinisikan Due Professional Care sebagai 

kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional yang 

harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang 

memadai dalam pelaksanaan profesinya. 

Selain hal tersebut diatas, adapun faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas audit adalah adanya Fee Audit..Fee audit salah satu 

faktor seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya (Nor, 2012). Kondisi 

keuangan klien memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor untuk 
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mengatasi tekanan dalam melaksanakan pemeriksaan. Besarnya biaya jasa 

audit (Audit Fee) yang diterima oleh kantor akuntan publik secara normal, 

semakin besar jasa yang diterima oleh kantor akuntan publik dari seorang 

klien berhubungan dengan tinggi nya resiko atas hilangnya independensi 

auditor. Berdasarkan peraturan yang telah diatur dan berkala international 

telah dibahas mengenai biaya yang diberikan kepada auditor sebaiknya tidak 

melebihi persentase total perputaran uang dalam kantor akuntan publik. 

Apabila klien memberikan fee yang tinggi kepada auditor dengan tujuan agar 

auditor dapat memenuhi keinginan manajemen untuk mendapatkan hasil opini 

yang terbaik bagi perusahaan tanpa mengganggu independensi seorang 

auditor. 

Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang 

dilakukan akuntan publik semakin besar setelah terjadi beberapa kasus yang 

melibatkan akuntan publik yaitu kasus SKK Migas pada tahun 2015  yaitu 

adanya tindak pidana korupsi yang menetapkan Rubi Rubiandini sebagai 

tersangka. Tersangka diduga melakukan perbuatan menempatkan, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, membawa keluar 

negeri, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana terkait kegiatan yang dilakukan oleh SKK migas sebagai tindak 

pidanan asal. 

Dalam kasus SKK migas, kesalahan yang diperbuat oleh perusahaan 

dapat dikaitkan dengan akuntan publik yang ada di dalam perusahaan maupun 
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akuntan perusahaan PT.Kernel Oil Private Limited dan PT.Kaltim parna 

Industri. Walaupun info KAP kurang begitu rinci dan jelas, namun hal ini 

sangat fatal karena Setiap perusahaan membutuhkan staff akuntan yang 

ternama dan terpercaya dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila 

suatu perusahaan tidak memiliki staff KAP maka perusahaan tersebut akan 

memiliki kemungkinan besar untuk cenderung melakukan penyimpangan dan 

kecurangan apabila tidak diawasi dengan KAP yang berkualitas. Sehingga hal 

tersebutlah yang membuat KAP berkualitas Dibutuhkan di setiap perusahaan. 

(Tribunnews.com). 

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu 

mempertahankan sikap independen di dalam memberikan jasa professional. 

Independensi yang dimaksud adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Dilihat dari kasus KPP Migas ini, akuntan dari kedua perusahaan 

tersebut dapat diduga tidak memiliki sikap independensi. Hal ini dibuktikan 

dengan lolosnya atau tidak ketangkapnya kecurangan-kecurangan yang terjadi 

antara KPP migas dengan kedua perusahaan tersebut, melainkan kecurangan 

tersebut ditangkap dan ditangani oleh pihak KPK. Sehingga terbukti akuntan 

kedua perusahaan tersebut memiliki sangkut paut dengan perusahaan serta 

anggota KPP migas dan anggota BPK. 

Dalam penyedia jasa auditor, pencegahan dan pendektesian fraud 

memang harus dilakukan oleh setiap anggota apabila ada kesempatan. 

Diperlukan auditor yang handal dan professional harus untuk identifikasi 
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didalam laporan keuangan yang sangat memungkinkan adanya indikasi 

kecurangan. 

Namun pada kasus ini melainkan pencegahan, bahkan pendeteksian 

kasus penyuapan pun tidak dapat dideteksi oleh KAP. Hal ini memperkuat 

kemungkinan adanya persekongkolan atau adanya sangkut pautnya KAP 

dengan perusahaan terkait.    

Penelitian sebelumnya yang meneliti dibidang yang sama Ialah Agus 

Julianto. Dkk (2016). Melakukan penelitian terhadap Kantor Akuntan Publik 

di Bali, berdasarkan 3 (Tiga) Indikator  yaitu Audit Fee, Perencanaan Audit, 

Dan Resiko Audit terhadap Kualitas Audit. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh adalah Audit Fee, Perencanaan Audit, dan Resiko Audit 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.  

Sedangkan menurut penelitian Faiz Zamzami Dkk. (2017) melakukan 

penelitian terhadap kantor akuntan publik Indonesia berdasarkan 4 (Empat) 

indikator yaitu Independensi, Pengalaman Kerja, Fee Audit Dan Ukuran 

Kesehatan Keuangan Klien. Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah secara 

persial independensi dan pengalaman kerja mempengaruhi kualitas audit. 

Disamping itu secara bersamaan independensi auditor, dan pengalaman 

ukuran kesehatan keuangan klien dan fee audit secara signifikan 

mempengaruhi kualitas Audit.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Zamzami, Dkk. (2017) mengenai pengaruh pengalaman, 

Independensi, Fee Audit, serta Ukuran Keuangan perusahaan Klien. Perbedaan 
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penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dengan mengurangi variabel 

Ukuran kesehatan klien. Di hapuskannya Variabel Ukuran Kesehatan 

keuangan klien  Karena Pada KAP  pekanbaru  belum pernah ada 

dilakukannya Jenis Audit fraud,  Rata-rata KAP Pekanbaru hanya Mengaudit 

Jenis Audit Jeneral atau Audit Umum dan Belum Ada yang namanya 

mendalami Kasus Fraud, dan mengganti variable tersebut dengan Due 

Professional Care. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia Agustin (2013) Due 

Professional Care berpengaruh terhadap kualitas Audit. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Herawati (2012) Due Professional Care tidak 

berpengaruh terhadap kualitas Audit. Karena hasil penelitian sebelumnya tidak 

konsisten, Maka penelitian ini ingin menguji kembali variabel Due 

Professional Care dengan objek yang berbeda. Maka Dari itu peneliti tertarik 

untuk mengangkat Judul   

 “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Audit Fee, serta 

Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada 

Kantor Akuntan Publik Di Pekanbaru).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diartikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1 Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit auditor 

yang bekerja di KAP Pekanbaru? 
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2 Apakah Independace / independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 

auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru ? 

3 Apakah fee audit pressure / tekanan audit fee berpengaruh terhadap 

kualitas Audit auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru? 

4 Apakah due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit auditor 

yang bekerja di KAP Pekanbaru? 

5 Apakah pengalaman kerja, independensi, audit fee, dan due professional 

care, secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit auditor yang 

bekerja di KAP Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah  : 

1 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengalaman kerja terhadap 

kualitas audit auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru. 

2 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh independence / 

independensi terhadap kualitas audit auditor yang bekerja di KAP 

Pekanbaru 

3 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh fee audit pressure / tekanan 

audit fee  terhadap kualitas Audit auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru.  

4 Untuk mengetahui dan menganalisa due professional care terhadap 

kualitas audit auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru. 

5 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, Audit fee dan due professional care secara simultan 

terhadap kualitas audit auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian 

diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat 

positif bagi : 

1 Bagi akademik dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan 

serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2 Bagi KAP, dapat dijadikan sebagai masukan, khusunya tentang pengaruh 

Mengenai pentingnya penerapan standar audit secara benar, dalam 

meningkatkan kualitas audit dan juga untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Fee Audit dan Due 

Professional Care, sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin 

meningkat. 

3 Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan 

wawasan khususnya dalam bidang akuntansi dan terkait dengan penulisan 

ilmiah 

4 Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja, independensi, 

audit fee, serta due professional care terhadap kualitas audit. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah. Perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang merupakan 

penjabaran dan landasan teori meliputi teori keagenan, teori 

Agency, pengertian pengalaman kerja, independence / 

independensi, audit fee, pengertian due professional care, 

pengertian kualitas audit, teori menurut pandangan islam, 

penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang desain penelitian, variable penelitian dan 

defenisi operasional variable, populasi dan sampel penelitian, 

jenis sumber data, metode pengumpulan data,dan metode analisis 

data.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan mencoba menganalisa dan mengevaluasi 

permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan penutup penelitian 

yang berapa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

peneliti untuk meneliti selanjutnya. 

 

  


