
    

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan adalah suatu sarana yang digunakan untuk 

menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh seorang pengambil 

keputusan, baik itu dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut 

Finacial Accounting Standard Board (FASB), dua karakteristik terpenting yang 

harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan dan reliable (Tjun, 2012). 

Menurut Singgih dan Bawono (2010) kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit 

untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga 

yaitu akuntan publik untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut 

relevan dan dapat diandalkan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kepercayaan dari semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari 

profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998) (Maliek; 2013). 

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka 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. 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 secara keseluruhan (Elfarini, 

2007). 

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 

(principal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (principal) menginginkan supaya 

auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang 

telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang 

berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan (Elfarini, 2007). 

Dewasa ini, publik semakin mempertanyakan kualitas audit yang  

dihasilkan oleh para  auditor  seiring  dengan  maraknya kasus-kasus  yang  terjadi 

baik  di  dalam  negeri  maupun di  manca  negara, dimana  kasus-kasus  tersebut  

berkaitan dengan kesalahan dan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh 

para auditor. Padahal  kebutuhan akan jasa audit semakin hari semakin meningkat. 

Salah satu pihak  yang sangat membutuhkan jasa audit adalah para stakeholders 

perusahaan. Hal ini dikarenakan, untuk membuat keputusan yang tepat dan benar, 



    

  

para pengguna laporan keuangan perlu memperoleh laporan yang berisikan data 

yang sesuai dengan kebenaran yang ada (Marsellia, 2012). 

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 (Maliek, 2013). 

Profesi auditor terkait dengan kualitas auditnya selalu menjadi sorotan 

masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai dari kasus Enron di Amerika 

Serikat sampai dengan kasus Telkom di Indonesia membuat kredibilitas auditor 

semakin dipertanyakan.  Kasus Telkom tentang tidak diakuinya Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Eddy Pianto oleh Securities and Exchange Commission (SEC) 

(Media Akuntansi, 2003), dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa 

mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto (Nizarul, 2007). Hal 

tersebut bisa saja terkait dengan rasa tanggung jawab (akuntabilitas) dan 

kompetensi dari auditor yang masih diragukan oleh SEC. 

Lalu pada kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta 

yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT 

Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan 

auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan 

account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan 

keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya 

kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan 

investigasi tersebut BAPEPAM menyatakan bahwa akuntan publik yang 

memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya 



    

  

Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah 

membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun 

karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT 

Great River tahun 2003 (Elfarini, 2007).  

 Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang 

tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda 

oleh Bapepam, seperti terlihat dalam  tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Kasus Keuangan dan Manajerial Emiten yang Pernah Didenda Bapepam 

(Periode 2000-2002) 

 

Nama Emiten Jenis Pelanggaran Denda 

(juta Rp) 

PT. Asuransi 

Ramayana  

penyalahgunaan dana oleh direksi  11.197 

PT. Asia Inti Selera  pinjaman pada pihak istimewa  500 

PT. Jaya Pari Steel  penjualan aset perusahaan  500 

PT. Myohdotcom  transaksi material dan perubahan kegiatan 

usaha  

358 

PT. Bumi 

Resources  

laporan atas transaksi material  100 

PT. Semen 

Cibinong  

deposito $246,7 juta di bank asing tidak jelas  $250 

PT. Manly Utama  perubahan penggunaan dana IPO tanpa laporan 

resmi ke Bapepam  

357 

PT. Daya Guna 

Samodera  

menyembunyikan informasi material  256 

PT. Bintuni 

Minaraya  

menyembunyikan informasi material  250 

PT. Super Mitory  transaksi mengandung benturan kepentingan  500 

PT. Bakrie Finance 

Corp  

tidak hati-hati dalam pengakuan pendapatan 

bunga  

500 

(Sumber: INVESTOR, 2002) (Maliek; 2013) 

 



    

  

Dan yang terbaru saat ini adalah kasus yang terjadi pada keterlibatan PT 

Adhi Karya Tbk (ADHI) terkait dugaan korupsi proyek Hambalang. Dari hasil 

audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terlihat jelas 

ada penggelembungan harga dalam pengadaan barang proyek Hambalang. 

Bahkan, penggelembungan harga tersebut mencapai 1.100 persen. Sebagai 

contoh, pengadaan barang Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) 

(Penerima daya, circuit braker) yang diklaim Adhi ke negara harganya sebesar Rp 

2,7 miliar. Padahal, Adhi sesungguhnya hanya membayar kurang dari Rp 2,7 

miliar ke PT Dutasari Citralaras selaku subkontraktor yang mengerjakan listrik 

Hambalang. 

Mengenai skandal yang belum seluruhnya terkuak ke publik ini, banyak 

pengamat-pengamat ekonomi yang bertanya-tanya mengenai KAP yang 

mengaudit PT yang bersangkutan. Beradsarkan data yang saya coba selidiki 

sendiri, pada tahun 2012 ditunjuklah KAP baru yaitu KAP Husni Mucharam dan 

Rasidi untuk mengaudit PT yang bersangkutan.  

Selain skandal yang terjadi di dalam negeri, masih banyak juga skandal 

yang terjadi di luar negeri yang melibatkan perusahaan besar dan kantor akuntan 

publik besar pula. Skandal tersebut antara lain terlihat seperti dalam tabel 1.2.  

Tabel 1.2 

Skandal Kejahatan Korporasi di Amerika Serikat. 

Nama perusahaan  Tuduhan  

Enron Corp  manipulasi pembukuan  

Tyco International  penggelapan pajak  

Adelphia Communication  penipuan sekuritas  

Global Crossing  Insider trading, penipuan sekuritas  

Xerox Corporation  manipulasi pembukuan  

(Sumber: Sunarsip 2002 (Maliek; 2013), diringkas oleh penulis)  



    

  

Dalam konteks skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan 

apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang 

mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun 

auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut, demikian menurut 

Sunarsip (2002) (Maliek; 2013).  

Dalam hal ini yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik 

rekayasa laporan keuangan, maka tentu saja yang menjadi inti permasalahannya 

adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru 

akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, tidak menyadari 

akan betapa besar peran dan tanggung jawab dari profesinya maka inti 

permasalahannya adalah akuntabilitas auditor tersebut. 

Maraknya  skandal  keuangan  yang  terjadi  baik  di  dalam  maupun  di 

luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik  

terhadap profesi akuntan publik. Yang menjadi pertanyaan besar dalam  

masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi  

akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen  

yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan 

(Maliek, 2013). 

Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat 

akuntabilitas dan kompetensi auditor saat ini dan apakah akuntabilitas dan 

kompetensi 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. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal 

keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan 

dan profesi akuntan publik. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya (akuntabilitas) sebagai seorang 

professional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral 

dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya agar terciptanya suatu 

kualitas audit yang baik.  

Kualitas hasil audit diartikan oleh De Angelo (1981) sebagai berikut: 

“Audit quality as the market-assessed joint probability that a given 

auditor will both detect material misstatements in the client’s financial 

statements and report th e material misstatements”. 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Audit diartikan 

sebagai gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan 

melaporkan penyelewengan yang terjadi pada sistem kualitas klien dimana 

kualitas audit ini diproksi berdasarkan reputasi dan banyaknya klien yang dimiliki 

KAP. Hal ini berarti bahwa semakin baik reputasi dan banyaknya klien yang 

dimiliki oleh KAP menggambarkan semakin baik juga kualitas yang dimiliki oleh 

seorang auditor dalam memberikan kualitas hasil pekerjaan yang mereka lakukan 

selama audit, yang tentunya berdampak pada kualitas audit yang diberikan. 

Kualitas dari hasil pekerjaan auditor itu sendiri dapat dipengaruhi oleh 

rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas itu sendiri merupakan dorongan 



    

  

psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang 

akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya (Mardisar dan Sari, 2007). 

Ada banyak penelitian psikologi sosial yang membuktikan adanya 

hubungan dan pengaruh akuntabilitas seseorang terhadap kualitas pekerjaan. 

Messier dan Quilliam (1992) (Mardisar dan Sari; 2007) mengungkapkan bahwa 

akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor 

dalam mengambil keputusan. Tetclock dan Kim (1987) (Mardisar dan Sari; 2007) 

juga mengkaji tentang permasalahan akuntabilitas auditor dalam menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek penelitian 

menjadi tiga kelompok: pertama, kelompok yang diberikan instruksi bahwa 

pekerjaan mereka tidak akan diperiksa oleh atasan (no accountability); kedua, 

kelompok yang diberikan instruksi diawal (sebelum melaksanakan pekerjaan) 

bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan (preexposure accountability); 

ketiga, kelompok yang diberikan instruksi bahwa pekerjaan mereka akan 

diperiksa oleh atasan, tetapi instruksi ini baru disampaikan setelah mereka 

menyelesaikan pekerjaan (postexposure accountability). Dari hasil penelitian ini 

terbukti bahwa subjek penelitian dalam kelompok preexposure accountability 

menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kelompok 

lainnya. Mereka melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, respon yang lebih 

tepat dan melaporkan keputusan yang lebih dapat dipercaya dan realistis. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas 

individu dalam melakukan sebuah pekerjaan menentukan bagaimana sebuah 



    

  

informasi diproses. Hasil dari informasi yang diproses tersebut, akan 

mempengaruhi respon, keputusan ataupun tindakan yang akan diambil.  

Sementara berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mardisar dan 

Sari (2007) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap 

kualitas hasil kerja auditor dengan kompleksitas pekerjaan pemeriksaan.  

Dengan adanya penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

akuntabilitas individu dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat mempengaruhi 

kualitas hasil kerja berdasarkan tingkat kompleksitas pekerjaan auditor yang akan 

berimbas pada informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan tersebut akan 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini juga berarti akuntabilitas 

akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan auditor. 

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati dan Suhardjo 

(2011) menunjukan lebih spesifik bahwa akuntabilitas dan kompetensi memiliki 

pengaruh terhadap kualitas audit. 

Dalam hal ini berarti bisa diartikan auditor dengan memiliki akuntabilitas 

yang tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung 

menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan 

mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit 

yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan 

agar menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Sementara Cloyd (1997) (Mardisar dan Sari; 2007) meneliti interaksi 

akuntabilitas dengan pengetahuan untuk menentukan kualitas hasil kerja pada 

auditor yang menangani masalah perpajakan. Subjek dari penelitian ini adalah 



    

  

auditor. Penelitian Cloyd (1997) yang juga dikembangkan oleh Tan dan Alison 

(1999 menyatakan bahwa dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jika didukung dengan 

pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah yang tinggi. 

Apabila diperhatikan penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas 

dengan subjek penelitian auditor, pada umumnya masih harus dilakukan 

penelitian lebih lanjut lagi. Perbedaan kondisi kota dan lingkungan kerja pada 

KAP-KAP tersebut bisa jadi menyebabkan perbedaan pola pikir/cara pandang, 

nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secarra tidak langsung 

dapat membawa kepada perbedaan pemahaman tentang bagaimana menghasilkan 

pekerjaan audit yang berkualitas. Oleh karena itu suatu penelitian dengan subjek 

penelitian auditor yang bekerja pada KAP-KAP masih perlu dilakukan lebih lanjut 

lagi. 

Sementara itu yang tercantum dalam American Accounting Association 

(AAA) Financial  Accounting  Commite (2000)  mengatakan bahwa:  

―Good  quality  audits  require  both  competence  (expertise)  and 

independence.  These  qualities  have  direct  effects on actual audit  

quality, as  well  as  potential  interactive  effects.  In  addition,  financial 

statements users’ perception of audit quality are a function  of  their  

perceptions of both auditor independence and expertise‖. 

 

Disana disebutkan bahwa kualitas audit  yang baik ditentukan oleh dua  

hal, salah satunya yaitu kompetensi (keahlian). Kompetensi berkaitan dengan 

pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki akuntan publik dalam 

bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus 

bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaiannya 



    

  

dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman 

dalam praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis 

yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten 

junior untuk mencapai kompetensinya harus memperoleh profesionalnya dengan 

mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannnya dari atasannya 

yang lebih berpengalaman. Akuntan publik harus secara terus-menerus mengikuti 

perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus 

mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip 

akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut 

(Christiawan, 2003).  

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 praktik audit 

(SPAP, 2011). Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, yaitu 

(SA Seksi 150 SPAP, 2011) :  

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup.  

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  



    

  

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat 

dan seksama.  

Hal-hal yang tertuang dalam Standar Umum inilah yang nantinya akan 

dijadikan tolok ukur atau parameter seorang auditor kompeten atau tidak di dalam 

penelitian ini. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang 

ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan 

pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktik 

audit (SPAP, 2011). Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang 

cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (Elfarini, 2007). 

Auditor adalah suatu profesi, sehingga ada suatu tuntutan moral yang mau 

tidak mau harus ditanggung oleh seorang akuntan publik. Sesuai dengan namanya, 

akuntan bekerja kepada publik, bukan kepada orang yang membayarnya. 

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. Pemberian opini audit 

tentunya juga harus didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup, dimana 

dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti audit, auditor harus mempunyai 

keahlian audit dan kompetensi yang baik agar diperoleh bukti-bukti yang 

meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini audit, demikian menurut 

Suraida (2005) (Ilmiyati; 2012). 

Selain itu guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik 

maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada 



    

  

standar. Secara sederhana, standar adalah suatu ukuran mutu. Dengan standar ini, 

pihak yang diaudit (auditee), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak 

lain yang dapat mengukur mutu kerja auditor (Tuanakotta, 2011). 

Standar yang menjadi acuan bagi akuntan publik ditetapkan oleh Institut 

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

lapangan dan standar pelaporan. Kelompok standar ini mengatur keahlian dan 

pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk 

melakukan auditing, sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh 

auditor dalam segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan, perikatannya 

dan keharusan auditor menggunakan kemahiran, keahlian profesionalnya dengan 

cermat dan seksama (Mulyadi, 2002). 

Selain standar audit, akuntan publik atau auditor dalam menjalankan 

tugasnya harus memegang prinsip-prinsip kode etik profesi baik dengan sesama 

anggota maupun dengan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mengatur tentang 

tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi 

dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar 

teknis (Simamora, 2002). 

Fenomena mengenai kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor 

masih menjadi permasalahan serius yang menarik untuk diteliti. Alasannya karena 

sampai saat ini kualitas audit tersebut masih diragukan keandalannya oleh publik, 

seiring dengan maraknya kasus-kasus yang masih terjadi baik di dalam negeri 

maupun di manca negara sendiri, dimana kasus-kasus tersebut berkaitan dengan 



    

  

pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor, terutama pada hal akuntabilitas dan 

kompetensi dari seorang auditor itu sendiri. 

Penelitian  mengenai  kualitas  audit  ini 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 maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-

faktor tersebut terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam penelitian yang berjudul: “Pengaruh 

Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung Tahun 2013)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah akuntabilitas pengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah kompetensi auditor pengaruh terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah akuntabilitas dan kompetensi auditor pengaruh terhadap kualitas 

audit? 

 

 



    

  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditetapkan penulis dari penelitian  

ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas 

terhadap kualitas audit ? 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensiauditor 

terhadap kualitas audit ? 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas dan 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit ? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan 

bagi semua pihak antara lain: 

1. Kantor Akuntan Publik  

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  Kantor  Akuntan  Publik 

(KAP) khususnya  bagi  para  auditor  untuk  mengetahui  seberapa  besar  

pengaruh akuntabilitas dan kompetensi auditor terhadap  kualitas  audit  

sehingga  kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.  

2. Penulis 

a. Sebagai salah satu syarat  menempuh  ujian  sarjana  pada  Fakultas 

Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama.  

b. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman berharga  

dalam membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama  



    

  

masa kuliah maupun secara mandiri dengan penerapannya di 

masyarakat.  

3. Masyarakat 

Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan dan  pembaca yang mempunyai 

minat dalam bidang ini untuk menambah bahan referensi sehingga akan 

bermanfaat dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk  memperoleh  data  dan  menjawab  masalah  yang  sedang  diteliti, 

penulis  melakukan penelitian secara empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2013 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


