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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting di dalam 

perusahaan dimana laporan keuangan ini digunakan oleh pihak manajemen 

perusahaan untuk pengambilan keputusan suatu peristiwa. Laporan keuangan 

dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal, melainkan dibuat untuk 

kepentingan pihak eksternal sebagai penilaian terhadap perusahaan, maka 

dari itu kualitas suatu laporan keuangan suatu entitas harus memiliki hasil 

audit yang kredibel dan berkualitas. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2015) suatu laporan 

keuangan harus memiliki ciri khas yaitu dapat dimengerti oleh pihak terkait, 

relevan, dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan sebelumnya. Namun karakteristik tersebut sulit diukur 

sehingga perusahaan perlu melakukan proses audit yang dilakukan oleh 

Akuntan Publik atau seorang auditor. Hasil proses akan menentukan opini 

untuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak berkepentingan 

dengan atas Laporan Audit (Mayasari, 2017) dari jurnal (Pusparani & 

Wiratmaja, 2020). 

Seorang auditor yang memiliki kemampuan dapat memberi jaminan 

bahwa laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh 

IAI dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kedua pihak 

(internal dan eksternal) dapat meningkatkan kepercayaan untuk 

menggunakan laporan keuangan tersebut. Auditor bekerja tidak hanya untuk 

kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan bagi pihak-pihak terkait 

yang menggunakan laporan keuangan tersebut sehingga auditor dituntut 

untuk fokus terhadap hasil akhir laporan audit. 
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Kualitas Audit dalam suatu laporan keuangan menjadi poin penting, 

dengan tingkatan hasil audit yang semakin baik maka laporan keuangan bisa 

diandalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut (Yuniar, 2019) 

menyatakan bahwa kualitas audit sebagai suatu peristiwa yang mungkin 

terjadi ketika auditor menemukan dan melaporkan atas kesalahan salah saji 

yang tidak sesuai dimana auditor berpegang teguh pada Kode Etik dan 

Standar Auditing. Salah satu bentuk kemampuan auditor dalam memproses 

audit adalah kompetensi. Auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan 

yang luas mengenai audit, keterampilan dalam membuat opini, menerapkan 

Kode Etik sebagai profesi akuntan dan mampu berpikir kreatif merupakan 

pengertian dasar kompetensi (Pusparani & Wiratmaja, 2020).  

Selain kompetensi, independensi auditor juga menjadi faktor dalam 

menentukan hasil dari Kualitas Audit seorang auditor. Menurut Sukrisno 

(2002 hlm.2) dalam jurnal (Kusuma & Damayanthi, 2020) auditing 

memberikan poin tambahan bagi laporan keuangan perusahaan, karena 

auditor sebagai akuntan public yang diberi kepercayaan dalam melakukan 

audit bisa menghasilkan kualitas audit yang dapat digunakan oleh para 

pemangku kepentingan. Seorang auditor harus meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan tugasnya, sehingga laporan keuangan yang akan diaudit 

dapat memberikan opini dan menghasilkan kualitas yang baik serta dapat 

diandalkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan menerapkan dan 

menjalankan etika profesi yang sudah disahkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI). Dengan memiliki dan menerapkan etika profesi, maka 

auditor akan mempengaruhi hasil opini untuk laporan audit. 

Pengalaman kerja yang cukup juga menjadi bukti bahwa seorang 

auditor mampu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan menerapkan 

etika profesi selama proses audit laporan keuangan (Kusuma & Damayanthi, 

2020). Pengalaman kerja bisa diukur dari masa kerja sebagai akuntan publik, 

keahlian serta pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh auditor tersebut. 

Menurut Monorey & Peter (2008) di dalam jurnal (Kusuma & Damayanthi, 

2020) Tiga faktor yang menjadi indikator dalam pengukuran pengalaman 

auditor, yaitu pelatihan atau kursus keahlian, pendidikan formal dan waktu 
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kerja sebagai auditor. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, maka 

dalam melaksanakan tugasnya semakin mudah dalam menemukan 

ketidaksesuaian dalam laporan keuangan (Prasetyo & Utama, 2015). 

Suatu kepercayaan dari pemangku kepentingan perusahaan harus 

memperhatikan kualitas audit, maka dari itu auditor harus memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang luas agar dapat memberikan opini audit 

dan menghasilkan kualitas audit dengan baik sehingga pengguna laporan 

keuangan dapat mempercayakan hasilnya. Seorang auditor sangat dibutuhkan 

perannya dalam setiap perusahaan, maka dari itu auditor memiliki kewajiban 

untuk mempertahankan kode etik yang sudah ditetapkan. Etika auditor wajib 

dipertahankan dan dipertanggungjawabkan, apabila auditor melanggar Kode 

Etik yang ada maka auditor akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan. 

Namun belakangan ini banyak Kualitas Audit yang diragukan 

kredibilitasnya dan hal ini menyebabkan kepercayaan pihak internal maupun 

eksternal semakin rendah. Seperti kasus yang terjadi pada KAP besar di 

Indonesia yaitu KAP Deloitte yang tidak mendeteksi adanya kecurangan 

dalam Laporan Keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP 

Finance), dimana kasus ini sudah dicurigai oleh Deputi Komisioner 

Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo 

sejak Juli 2017. Awal mula kasus ini terjadi pada saat SNP Finance 

mengalami macet kredit kepada krediturnya yang menjadi kasus semakin 

meluas. Setelah itu, pihak OJK melakukan pemeriksaan kepada Bank Mandiri 

sebagai kreditur terbesar SNP Finance, ternyata kredit macet yang dimiliki 

SNP Finance pada krediturnya ini sebesar Rp1,4 triliun (Chandra, 2018). 

Seiring berjalannya waktu untuk mengatasi masalah utang kepada para 

krediturnya, SNP Finance membuka Medium Term Notes (MTN) yang 

diperingkati oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berdasarkan Laporan 

Keuangan SNP Finance, namun tidak lama kemudian SNP Finance 

mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar 4,07 

triliun. Kasus semakin rumit ketika terdeteksi kecurangan atas laporan 

keuangan yang dilakukan manajemen SNP Finance, yaitu memanipulasi 

angka piutang dengan melakukan penjualan fiktif dan adanya dokumen fiktif 
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yang berisi data konsumen Columbia. Hal ini menjadi menarik karena, KAP 

Satrio Bing Eny & Rekan (SBE) dibawah naungan KAP Deloitte yang 

menjadi auditor laporan keuangan SNP Finance namun tidak dapat 

mengindikasi adanya penyelewengan yang sudah dilakukan oleh pihak 

manajemen SNP Finance (Kampai, 2020). 

Selain itu juga ada kasus lainnya yang terjadi pada perusahaan plat 

merah yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adanya manipulasi laporan 

keuangan pada tahun 2019. Kasus ini bermula dari hasil Laporan Keuangan 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 mengalami laba sebesar USD 

809,85 ribu atau senilai dengan Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000=$1 

dollar Amerika). Angka tersebut mengalami kenaikan yang sangat tinggi 

dimana pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar USD 16,5 juta. Hal 

tersebut membuat dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan 

Dony Oskaria berasumsi adanya ketidaksesuaian dengan PSAK. Kasus 

tersebut ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memutuskan 

bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan kesalahan terkait kasus 

penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018. Salah 

penyajian ini terdapat dalam pencatatan pendapatan yang diterima dari PT 

Mahata Aero Teknologi. Kerja sama yang dilakukan adalah pemasangan wi-

fi Internasional yang dicatat oleh PT Mahata Aero Teknologi sebagai utang 

dan dicatat sebagai pendapatan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

(Hartomo, 2019). 

Laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini 

diaudit oleh Akuntan Publik Kasner dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, 

Bambang, dan Rekan dibawah naungan BDO International. Kasus ini 

menjadi polemik karena adanya ketidaksesuaian yang material dalam laporan 

keuangan. Setelah dilihat bahwa AP Kasner ini ternyata belum secara tepat 

menilai atas pendapatan yang seharusnya belum diterima karena AP Kasner 

sudah mengakui pendapatan tersebut, sehingga AP ini melanggar SA 315 

mengenai Pengidentifikasian & Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian 

Material Melalui Pemahaman Entitas. Selain itu AP Kasner juga belum 

memiliki bukti mengenai pendapatan yang diterima oleh Garuda Indonesia, 



5 
 

 
 

Inggrit Kusniarsih Hidayat, 2022 

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP 

KUALITAS AUDIT (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 
 

hal ini AP dianggap melanggar SA 500 mengenai Bukti Audit. Terakhir AP 

Kasner juga tidak menindaklanjuti atas fakta-fakta setelah tanggal Laporan 

Keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, hal ini AP dianggap melanggar 

SA 560 mengenai Peristiwa Kemudian (Kampai, 2020). 

Berdasarkan fenomena yang sudah dijabarkan seorang auditor masih 

harus terus mengembangkan potensi yang sudah dimiliki. Kompetensi sudah 

menjadi syarat wajib bagi seorang auditor dalam melakukan proses audit, 

sehingga masih harus terus dikembangkan dan hal ini juga selaras dengan 

pengalaman dimana faktor tersebut bisa membantu dalam mengembangkan 

cara berfikir dan lebih kritis lagi sehingga tidak melakukan kesalahan pada 

saat melakukan proses audit. Selain itu independensi juga harus tetap 

dijunjung tinggi, mengingat seorang auditor berpedoman pada SPAP yang 

berlaku dan sangat tidak diizinkan untuk pro kepada kepentingan manapun 

dan hal tersebut juga selaras dengan etika auditor dimana sikapnya akan 

terlihat selama proses audit berlangsung, apakah auditor tersebut sudah 

menerapkan dan menjunjung tinggi Kode Etik yang ada, karena jika 

melakukan pelanggaran akan diberlakukan hukuman sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri et al., 2020) 

menunjukkan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa auditor yang 

tidak memiliki kemampuan cukup maka kualitas audit yang dihasilkan juga 

tidak baik. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil 

penelitian oleh (Kusuma & Damayanthi, 2020), (Pusparani & Wiratmaja, 

2020), dan (Iryani, 2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompetensi 

terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa untuk 

melakukan proses audit suatu Laporan Keuangan, seorang auditor wajib 

memiliki kemampuan dan wawasan khususnya dalam bidang auditing 

sehingga bisa membuat kualitas audit dapat diandalkan dan memiliki kualitas 

yang kredibel. Sesuai dengan pernyataan dalam SA seksi 10 (SPAP, 2011) 

bahwa pada saat melaksanakan proses audit wajib memiliki cukup 
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pengalaman dan pelatihan serta memiliki keahlian khususnya dalam bidang 

audit. 

Selanjutnya penelitian terdahulu tentang independensi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kualitas audit telah dilakukan sebelumnya oleh 

(Landarica & Arizqi, 2020). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa auditor yang memiliki independensi tinggi maka kualitas audit yang 

dihasilkan dapat dipercaya karena auditor sudah melakukan proses audit 

secara objektif, artinya memberikan opini audit sesuai dengan keadaan dan 

kondisi perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan dengan sebenar-

benarnya. Namun hal tersebut tidak sepemikiran dengan penelitian yang 

sudah dilakukan oleh (Kertarajasa et al., 2019) menunjukkan bahwa 

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa masih banyak auditor yang tidak memegang 

teguh Kode Etik yang ada, seharusnya auditor mampu membuat kualitas audit 

sesuai dengan proses audit yang dilakukan melainkan hanya memikirkan diri 

sendiri dengan alasan masalah pribadi. 

Pembaharuan dalam penelitian ini merujuk pada jurnal utama yang 

sudah dilakukan oleh (Budiandru et al., 2019) dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Timur”. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya ada penambahan variabel independen sesuai dengan 

rekomendasi yang diberikan, yaitu variabel pengalaman dan etika auditor. 

Selain itu pembaharuan dalam studi riset ini terdapat dalam objeknya dimana 

penulis menggunakan objek KAP di Jawa Barat. Periode penelitian juga 

menjadi pembeda dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. 

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memahami apakah terdapat 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen khususnya 

pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat 

ditarik benang merah bahwa kompetensi dan independensi menjadi 

keharusan yang wajib dimiliki dalam diri seorang auditor. Selain itu juga 

untuk menambah kompeten, dengan pengalaman yang cukup bisa membantu 
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dalam menambah pengetahuan. Seorang auditor yang baik juga harus 

memiliki etika sesuai dengan penerapan Kode Etik yang sudah ditetapkan. 

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor terhadap Kualitas 

Audit” dengan studi kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan pada latar belakang 

studi riset ini, maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Apakah kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit? 

2) Apakah independensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit? 

3) Apakah pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit? 

4) Apakah etika auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Untuk memahami dan mengetahui apakah terdapat pengaruh 

kompetensi, auditor terhadap kualitas audit 

2. Untuk memahami dan mengetahui apakah terdapat pengaruh 

independensi auditor terhadap kualitas audit 

3. Untuk memahami dan mengetahui apakah terdapat pengaruh 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

4. Untuk memahami dan mengetahui apakah terdapat perngaruh etika 

auditor terhadap kualitas audit 

 

I.4 Manfaat Hasil Penelitian 

a. Manfaat Teoritis: 

1. Hasil penelitian ini mampu memberikan referensi atau landasan 

dalam meningkatkan kualitas audit bagi auditor. 

2. Hasil penelitian ini mampu menjadi motivasi bagi auditor dalam 

meningkatkan kompetensi, independensi dan menjunjung tinggi 
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etika auditor sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik dan 

kredibilitas. 

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi pihak auditor, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi bahan evaluasi dalam memberikan hasil kualitas audit yang 

lebih baik lagi. 

2. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menambah pengetahuan dan referensi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberi manfaat atas ilmu yang didapat selama perkuliahan. 


