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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan 

meningkatkan reputasinya sehingga auditor diharapkan dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang 

bergantung kepada kepercayaan publik. Masyarakat mengharapkan penilaian yang 

bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Auditor independen dituntut 

eksistensinya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan 

memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan, sehingga keterlibatannya 

penting dalam penentuan kualitas audit. 

Kantor Akuntan Publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi 

akuntan publik bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP). Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik berupa jasa audit operasional, 

audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. 

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan 

kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Profesi akuntan publik merupakan 

profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa 

akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar 

mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh 

anggota profesinya. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan 
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tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh 

informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Manajemen perusahaan maupun pihak luar memerlukan jasa pihak kedua 

yang dapat dipercaya, sehingga diperlukan profesi akuntan publik. Dimana, profesi 

akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada 

manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. 

Pada dasarnya seorang auditor dalam membuat keputusan harus 

menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas 

pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan 

yang adil, tetapi pada kenyataannya tidak semua auditor melakukannya. Kualitas 

auditor ditentukan oleh kompetensi dan independensi. Auditor akan dikatakan 

kompeten atau ahli jika dapat menemukan pelanggaran dan auditor dikatakan 

independnen jika dapat melaporkan pelanggaran tersebut dengan baik. 

Kompetensi auditor yaitu kemampuan profesional yang tercermin dari 

keahlian dan ketelitian yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi yang dimiliki 

auditor berhubungan dengan kemampuan seorang auditor menjalankan tugasnya 

dalam proses audit itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan 

tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan 

khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan industri klien. 

Pengalaman auditor dibutuhkan untuk menentukan bagaimana sikap seorang 

auditor dalam melakukan tugas pengauditannya.  
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Agar bisa disebut competent, bukti-bukti harus valid dan relevan. Bukti 

yang valid harus dipercaya (reliable) dan meyakinkan (convincing); validaty 

dihasilkan dari sistem informasi yang efektif. Relevan berarti bukti tersebut 

berkaitan dengan tujuan pemeriksaan (audit objectives) (Sukrisno, 2012). 

Disamping kompetensi, kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi 

akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan audit 

mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan 

kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. 

Oleh karena itu, sikap mental independen harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor 

harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan 

kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Auditor tidak hanya berkewajiban 

mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari keadaan-

keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kompetennya. Auditor 

harus benar-benar independen, auditor juga harus menimbulkan persepsi di 

kalangan masyarakat bahwa auditor benar-benar independen (Arifah, 2012). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati & 

Setiawan (2012), penelitiannya mengenai “Pengaruh Kompetensi dan Independensi 

Auditor Tehadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di 

Jakarta)”. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjun Tjun dkk. 

yang menjadi variabel independen adalah kompetensi dan independensi, dan 

variabel dependen yang diambil adalah kualitas audit, sedangkan independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam kualitas audit saat ini menjadi 
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sesuatu yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan 

digunakan untuk mengambil keputusan. 

Selain kompeten dan independensi, Kantor Akuntan Publik yang 

berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor, secara ideal di dalam 

menjalankan profesinya, auditor juga harus menaati aturan etika profesi. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan ditentukan oleh 

tingkat kompetensi, profesionalisme, juga komitmen terhadap bidang yang 

ditekuninya. Suatu komitmen organisasional merupakan suatu daya dari seseorang 

dalam mengidentifikasikan keterlibatan dalam suatu organisasi. Auditor yang 

komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan gaya kepemimpinan 

yang baik terhadap lembaganya, auditor akan memiliki jiwa untuk tetap membela 

organisasinya, berusaha meningkatkan prestasinya, dan memiliki keyakinan yang 

pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi (Arifah, 2012).  

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2015:50) Prinsip-prinsip Dasar 

mengenai kode etik menjadi kerangka konseptual yang wajib diterapkan akuntan 

ketika: 

1. Mengidentifikasi ancaman (threats) terhadap kepatuhan atas Prinsip-

Prinsip Dasar; 

2. Mengevaluasi seberapa signifikannya ancaman yang diidentifikasi (threats 

identify); 

3. Melakukan pengamanan (safeguards) untuk mengeliminasi atau menekan 

ancaman (threats) ke tingkat yang dapat diterima (acceptable level).  

Laporan Bank Dunia (Report on the Observance of Standards and Codes 

tahun 2010, disingkat ROSC 2010) tentang Accounting and Auditing membuat 

catatan tentang kualitas akuntan publik di Indonesia (Tuanakotta; 2015: 72). 

ROSC 2012 melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang 

akuntansi dan audit di Indonsia. ROSC tersebut menyebutkan tingkat kesesuuaian 

dengan standar audit yang berbeda di antara Kantor Akuntan Publik dengan ukuran 
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yang berbeda. KAP kecil biasanya lebih sulit menerapkan pengendalian mutu 

karena keterbatasan sumber daya (Tuanakotta; 2015: 72). 

Kasus yang pernah terjadi pada PT KAI. Dalam laporan kinerja keuangan 

tahunan yang diterbitkan PT KAI pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa 

keuntungan sebesar Rp 6,90 miliyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, 

sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp 63 miliyar. 

Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak 

ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai 

pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat 

dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan 

dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain 

pihak, PT KAI memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi 

kerena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. 

Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih 

itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT KAI seharusnya 

mengakui menderita kerugian sebesar Rp 63 miliyar. Sebaliknya adapula pihak lain 

yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih dapat dimasukkan sebagai 

pendapatan PT KAI sehingga keuntungan sebesar Rp 6,90 miliyar dapat diraih pada 

tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT KAI telah terjadi pada 

tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini 

(www.antaranews.com). 

Fenomena berikutnya adalah kasus PT. Great River Internasional Tbk. 

Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam 
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yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset 

hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan Great River yang 

mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam 

membayar utang. 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 (www.ziajaljayo.blogspot.co.id). 

Selain fenomena di atas, terdapat fenomena lain yang terjadi yaitu kasus 

menipulasi KAP Andersen dan Enron. Dalam kasus ini terjadi penyimpangan atau 

pelangaran yang dilakukan pihak perusahaan (Enron) dan pihak auditor. Besarnya 

jumlah consulting fees yang diterima Arthur Andersen menyebabkan KAP tersebut 

bersedia kompromi terhadap temuan auditnya dengan pihak Enron. Keduanya telah 

bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai 

pihak baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang 

berasal dari dalam perusahaan Enron. Kecurangan yang dilakukan oleh Andersen 

telah melanggar prinsip etika profesi akuntan diantaranya yaitu melanggar prinsip 

integritas dan perilaku professional. KAP Arthur Andersen tidak dapat memelihara 

dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KAP yang masuk ketegori The Big 

Five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi 

dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Kasus ini 
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memberi gambaran bagaimana sebuah pelanggaran etika dalam bisnis dan profesi 

seseorang dapat berakibat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan serta berbagai 

pihak yang terkait (www.wealthindonesia.com). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit 

(Survei pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

b. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. 

c. Seberapa besar pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. 

d. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor 

terhadap kulitas audit. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan 

mendapatkan gambaran mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan etika 

auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Bandung. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

b. Besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. 

c. Besarnya pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. 

d. Besarnya pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap 

kualitas audit. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Bagi profesi akuntan 

Informasi ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi para akuntan untuk 

dapat lebih independen dalam melaksanakan profesinya, serta 

membangkitkan naluri profesionalnya dalam memberikan pelayanan jasa 

bagi masyarakat luas. 

b. Bagi pemakai laporan keuangan yang telah diaudit 

Penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh auditor, sehingga dapat dijadikan sebagai 

informasi yang relevan dalam menentukan keputusan yang akan 

dilaksanakan. 
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c. Bagi mahasiswa 

Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh etika dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit, sehingga dapat menjadi salah 

satu sarana bahan bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dimulai Bulan April 2016 

sampai dengan Mei 2016. 


