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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidak selarasan 

informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu 

diperlukan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat memberi keyakinan 

kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen dapat dipercaya. Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang 

auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga 

harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab 

profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku 

profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan 

profesinya (Agusti dan Pertiwi.,2013).  

Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan  pada 

pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu  dengan 

kemampuan dan latar pendidikan tertentu.  

 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 dapat  dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum 
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diaudit. Akuntan  publik dalam melaksanakan pemeriksaan audit, 

memperoleh kepercayaan dari  klien dan para pemakai laporan keuangan 

untuk membuktikan kewajaran laporan  keuangan yang disusun dan disajikan 

oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan 

mungkin bertentangan dengan kepentingan  para pemakai laporan keuangan. 

Oleh karena itu, dalam  memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang diperiksa,  akuntan publik harus bersikap independen terhadap 

kepentingan klien, pemakai  laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan 

publik itu sendiri. 

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian  

atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pada  

umumnya, dan para pelaku bisnis pada khususnya, memperoleh infomasi  

keuangan yang andal sebagai dasar memutuskan alokasi sumber-sumber 

ekonomi.  Seorang akuntan juga bertanggung jawab apabila terjadi 

manipulasi-manipulasi  keuangan. Seperti yang terjadi pada Kasus Menteri 

keuangan  Sri Mulyani telah membekukan ijin AP (Akuntan Publik) Drs 

Petrus M. Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama 2 tahun 

yang terhitung sejak 15 Maret 2007, Kepala Biro Hubungan Masyaraket Dep. 

Keuangan, Samsuar Said saat siaran pers pada Selasa (27/3), menerangkan 

sanksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu 

pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Pelanggaran 

tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan 

Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 December 2004 yang 
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dijalankan oleh Petrus. Dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran 

terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus malaksanakan audit 

umum terhadap Lap. keuangan PT. Muzatek Jaya dan PT. Luhur Arta 

Kencana serta kepada Apartement Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001. 

hingga tahun 2004. (Antara_news.com) 

Kemudian pada kasus Sidang perkara kredit fiktif BNI 46 Cabang 

Pekanbaru, Rabu, (13/8/2014) dilanjutkan dengan agenda mendengarkan 

keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Riau, Syafril, SH dan 

Zurwandi,SH. Dua orang saksi, Mesong Simanjuntak dan Haryanto 

didengarkan keteranganya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru di hadapan 

persidangan dipimpin Masrul, SH. Mesong dari Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Sinuraya mengatakan, pihaknya diminta melakuakn audit laporan 

keuangan PT Barito Riau Jaya (BRJ). Sekaligus memeriksa perkebunan 

kelapa sawit yang diagunkan ke BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan 

kredit sebesar Rp 17 dan Rp 23 miliar. KAP Sinuraya memiliki spesifikasi 

mengaduit laporang keuangan persuahaan yang memiliki aset atau agunan 

hanya sampai Rp 10 miliar. Namun KAP Sinuraya tidak mengetahui jika aset 

atau agunan yang dijaminkan ke bni tersebut lebih dari Rp 10 milair. Sebab 

diketahui setelah pelaksanaan audit terakhir kali tahun 2008 dan KAP 

Sinuraya juga lalai karena tidak melakukan konfirmasi kepada Erson 

Napitupulu sebagai Direktur Utama PB BRJ. Sementara Haryanto 

mengatakan, perusahaannya menghitung aset PT BRJ yang diketahui BNI 
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sebagai syarat pengajuan kredit kepada BNI 46 Cabang 

Pekanbaru. (Suluhriau.com) 

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada 

praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang 

dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil 

dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan 

memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sukriah, 

2009).  Laporan keuangan auditan merupakan salah satu alat yang digunakan 

manajemen puncak dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti 

pemegang saham, investor, kreditor, maupun pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) lainnya seperti pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat dan 

pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut  menggunakan laporan keuangan untuk 

menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan. 

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya 

mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang 

dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit 

yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak 

skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam 

negeri. 

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan penerapan prinsip- 

prinsip audit dan prosedur audit serta berperilaku etis dan berperilaku 

bermoral  dalam profesi audit merupakan hal yang sangat penting dalam 
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mempertahankan kualitas audit. Akuntan publik yang diperkerjakan oleh 

kantor akuntan publik  dapat mengalami konflik-konflik organisasional-

profesional baik yang  berpengaruh dalam lingkungan maupun diluar 

lingkungan. 

Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan semakin meningkatnya 

peran  sumber daya manusia menuntut peningkatan kualitas jasa yang 

berkaitan dengan  profesi akuntan publik. Hal ini menyebabkan para akuntan 

publik dituntut untuk  bisa secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan 

yang terjadi. Klien selalu  menuntut agar penugasan auditor diselesaikan tepat 

waktu, dan dengan hasil yang  diharapkan oleh klien.  

Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam 

meningkatkan  keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah 

diperoleh auditor.  Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu 

pernyataan pendapatan,  auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang 

yang ahli dalam bidang  akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian 

tersebut dimulai dengan  pendidikan formalnya yang diperluas melalui 

pengalaman-pengalaman  selanjutnya dalam praktik audit. 

Pengalaman kerja yang dikaitkan dengan kualitas audit, pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Saripudin dkk, (2012) dalam Kovinna dkk, 

(2014) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan 

signifikan baik secara parsial maupun simultan, sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Harvita dkk, (2012) menunjukkan bahwa pengalaman audit 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 
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Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik  

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam 

profesi  yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis 

dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Sukriah dkk, 

2009). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang 

diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang 

diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan 

semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. 

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga 

oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah 

dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. 

Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan 

kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut 

meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in 

appearance). Tudingan pelanggaran independen dalam penampilan sering 

terjadi. Setidaknya terdapat dua hal penyebab pelanggaran ini yaitu: pertama, 

kantor akuntan publik melakukan multi service pada klien yang sama dan 

kedua, tidak ada batasan lamanya kantor akuntan publik yang sama 

melakukan audit pada klien yang sama. (sukriah, 2009) 
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Selain kedua prinsip yang diperlukan oleh auditor. Dalam Sukriah dkk 

(2009) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang  berlaku bagi auditor antara 

lain Integritas, dan kompetensi. Integritas  diperlukan oleh auditor agar dapat 

bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai  dan kebijakan organisasi serta 

kode etik profesi; kompetensi juga diperlukan  oleh auditor yang didukung 

oleh pengetahuan yang banyak, dan kemampuan yang  diperlukan untuk 

melaksanakan tugas.   

 Sikap Integritas, dan kompetensi sangat sulit untuk dijaga.  Perilaku etis 

profesi yang seharusnya menjadi tanggung jawab para auditor secara  hukum 

adalah suatu yang utama dalam mempertahankan kualitas audit. Prosedur  

audit, proses audit, dan kode etik profesi dalam lingkungan audit adalah suatu 

profesi yang bersifat umum atau universal serta merupakan komitmen 

bersama  dalam profesi audit untuk menuju kualitas audit. 

Integritas adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, 

dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan 

apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah 

"panggilan" dan membutuhkan profesional untuk fokus pada gagasan bahwa 

mereka melakukan pelayanan publik. Integritas  mempertahankan standar 

prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki 

kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui 

kinerja 

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor 

menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa 
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memihak (Independent), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik 

profesi.  Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang 

mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal 

yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental, 

kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan 

standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi 

pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan 

auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar 

pengendalian mutu. (Rosnidah, 2010) 

Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat 

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang 

terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk 

laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut 

auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang 

relevan (Agusti dan Pertiwi.,2013). 

Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan 

menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan 

keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham 

akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh 

auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan 
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laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus 

menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi 

ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (Agusti 

dan Pertiwi, 2013). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan penelitian dari 

Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi (2013) yang berjudul “Pengaruh 

kompetensi, independensi dan profesionalise terhadap kualitas audit (studi 

empiris pada Kantor Akuntan Publik Sesumatra”. Adapun yang menjadi 

pembeda antara variabel yang diteliti dari penelitian terdahulu adalah 

penambahan variabel pengalaman dan integritas. Dan penghilangan variabel 

profesionalisme ini dikarenakan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya 

sudah menyebutkan bahwa profesinalisme berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan 

menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Dengan latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik mengambil judul “PENGARUH PENGALAMAN KERJA , 

INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di 

Kota Pekanbaru)” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

audit? 

2. Apakah independesi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ? 

3. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit ? 

4. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

audit ? 

5. Apakah pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas 

dan kompetensi terhadap kualitas audit mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

1. Untuk mendapatkan hasil empiris  bahwa apakah pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap kualitas audit yang terdapat di Kantor Akuntan 

Publik di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah independensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit yang terdapat di Kantor Akuntan 

Publik di Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah integritas berpengaruh 

terhadap kualitas audit yang terdapat di Kantor Akuntan Publik di Kota 

Pekanbaru. 
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4. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah kompetensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit yang terdapat di Kantor Akuntan Publik di Kota 

Pekanbaru. 

5. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah Pengalaman kerja, 

independensi, integritas dan kompetensi berpengaruh secara simultan 

terhadap kualitas audit yang terdapat di Kantor Akuntan Publik di Kota 

Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yaitu : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pertimbangan dalam 

perekrutan tenaga kerja dan sebagai tinjauan literatur yang diharapkan 

dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para 

auditornya. 

2. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi 

terhadap kualitas audit. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 6 bab. Masing–masing 

urutan yang dapat di terangkan secara garis besar adalah sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan 

dengan variabel , kualitas audit dalam pandangan islam, 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 

operasional dan definisi veriabel operasional, dan teknik 

penganalisisan data yang digunakan untuk menganalisis hasil 

pengujian sampel 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menyajikan tentang pengujian atas hipotesis dan 

menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta 

pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan alat uji 

yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan 

serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan 

pembahasan penelitian ini. 


