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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Suatu perusahaan sangat membutuhkan ringkasan dari transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun buku yang merupakan proses akhir 

dari suatu pencatatan atau yang lebih dikenal dengan pelaporan keuangan. Tujuan 

utama dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang ditujukan 

kepada pihak pemakai internal maupun pihak eksternal perusahaan sebagai sarana 

pengambilan keputusan, (Handayani, 2014).  

Para pemakai laporan keuangan akan lebih percaya terhadap laporan 

keuangan perusahaan apabila laporan keuangan tersebut sudah diaudit 

dibandingkan yang belum diaudit. Jasa akuntan publik dinilai mempunyai peranan 

penting, karena salah satu tugas dari jasa akuntan publik adalah untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, sehingga keakuratan 

laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. 

Kualitas audit merupakan suatu ukuran untuk menjelaskan seberapa baik 

audit telah dilakukan oleh auditor yang meliputi kualitas proses untuk 

mendapatkan bukti yang mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan 

keuangan dan pertanggungjawaban suatu objek pemeriksaan. 

Menurut Herusetya (2011), tantangan yang dihadapi auditor Kantor 

Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) saat ini adalah bagaimana tetap 

mempertahankan kualitas audit (audit quality) di tengah kondisi lingkungan bisnis 
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dan teknologi informasi yang berubah begitu cepat. Tekanan-tekanan terhadap 

profesi auditor muncul, baik dari lingkungan internal KAP maupun aturan 

standard setter guna meningkatkan kualitas pelaksanaan audit.  

Government Accountability Office (GAO) dalam Efendy (2010) 

mendifinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan 

kontrak selama melaksanakan audit. Efendy (2010) menjelaskan bahwa terdapat 

faktor penting yang bisa mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi dan 

independensi.  

Seorang auditor yang memiliki kompetensi dapat menghasilkan kualitas 

audit yang baik, hal ini dikarenakan dengan semakin banyak pengetahuan yang 

dimiliki oleh auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik dan 

dengan semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, maka kualitas audit 

yang dihasilkan semakin baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Kusumo (2018). Selain itu dengan semakin tinggi independensi yang dimiliki 

seorang auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jacksen (2018). 

Kompetensi dan independensi adalah dasar yang digunakan oleh auditor 

dalam melakukan audit baik pada sektor publik maupun swasta. Menurut Alim 

(2007), sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan 

pelanggaran teragntung pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk 

menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan 

probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. 

Sehingga, kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. 
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Sikap skeptisisme profesional menjadi salah satu faktor penentu kualitas 

audit. Skeptisisme profesional auditor merupakan sikap yang mencakup pikiran 

yang selalu mempertanyakan serta melakukan evaluasi secara kritis pada bukti 

audit agar dapat diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar pemberian 

opini (IAI 2001). Gusti dan Ali (2009) mengemukakan bahwa skeptisisme 

profesional memberi pengaruh terhadap pemberian opini. Pemberian opini yang 

tepat oleh auditor memberikan gambaran tercapainya suatu audit yang berkualitas 

(Arens et al, 2013). 

Seorang auditor sebaiknya memiliki kecakapan profesional yang memadai 

untuk melaksanakan tugas auditnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap 

auditor harus memiliki kompetensi yang memadahi dalam mendukung pekerjaan 

audit. Semakin auditor  amapu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit, maka kualitas auditnya 

semakin baik.  

Setiawan dan Fitriany (2011) mengemukakan bahwa beban kerja yang 

dihadapi auditor akan menurunkan kualitas audit. Dalam penelitiannya 

menyebutkan auditor yang memiliki banyak klien, jadwal kerja yang padat dan 

ketat dan bekerja dibawah tekanan akan menimbulkan workload yang berakibat 

pada efektivitas dan efiseinsi kerja menurun. Penurunan efektivitas dan efisiensi 

kerja ini akan mempengaruhi kualitas kerja yang dihasilkan. Menurut Dhania 

(2010) beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses mental 

atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam 

bentuk fisik maupun psikis. 
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Faktor lain yang dapat berpngaruh terhadap kualitas audit adalah supervisi. 

Kegiatan audit dilaksanakan oleh auditor independen, auditor independen adalah 

auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masnyarakat umum, 

terutama dibidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor 

independen memberikan jasa auditnya selalu dalam bentuk tim yang mana 

didalamnya terdapat atasan dan bawahan. Dalam tim audit, bentuk kepemimpinan 

terendah adalah kepemimpinan supervisor. Untuk meningkatkan kualitas jasa 

yang diberikan kepada klien, hubungan supervisor dan auditor junior haruslah 

baik. 

Menurut Cousins (2015) supervisi adalah suatu usaha merencanakan, 

mengatur, megkoordinasi dan mengontrol yang bertujuan untuk mencapai hasil 

melalui orang lain. Aktivitas supervisi menunjukkan peranan supervisor dalam 

mengawasi dan mengedalikan pelaksaan pekerjaan bawahan. Supervisi berperan 

melakukan pemeriksaan pekerjaan, pemberian saran dan bimbingan sebagai 

feedback bagi bawahan, serta memberikan dukungan mental bagi bawahan. Jadi, 

aktivitas supervisi mempunyai korelasi dengan sikap dan perilaku auditor yang 

diawasi. Supervisi termasuk dalam standar pekerjaan lapangan yang menekankan 

bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan baik, dan jika digunakan asisten, 

harus disupervisi dengan benar.  

Mulyadi (2011) menjelaskan bahwa auditor memiliki kewajiban 

melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan 
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tanggungjawab profesi publik yang ada. Kehati-hatian profesional dimana auditor 

diharuskan untuk berpikir serta merencanakan serta mengawasi secara seksama.  

Hasil penelitian Rahman (2012) menunjukkan bahwa pengaruh 

pengalaman dan independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, 

sedangkan objektifitas, pengetahuan, integritas etika dan skeptisisme memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh 

Afriyani (2014), menunjukan bahwa pengaruh kompetensi, independensi, dan 

skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap ualitas audit. 

Penelitian ini terfokus pada 4 variabel independen yang memiliki pengaruh 

terhadap kualitas hasil audit yaitu skeptisisme profesional, kecakapan profesional, 

beban kerja dan supervisi serta kopetensi dan independeni sebagai variabel 

kontrolnya. Hal ini dikarenakan permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang 

audit dalam meningkatkan kualitas auditnya adalah skeptisisme profesional, 

kecakapan profesional, beban kerja dan supervisi, sedangkan kompetensi dan 

independensi merupakan variabel kontrol, karena kedua faktor ini berkaitan 

dengan kualitas audit. Kualitas audit tergantung dari tingkat kompetensi dan 

independensi yang dimiliki oleh auditor. 

Penelitian ini penting dilakukan karena dengan adanya skeptisisme 

profesional, kecakapan profesional, kompetensi dan independensi yang dimiliki 

oleh auditor akan berpengaruh terhadap kualitas audit, serta adanya pengelolaan 

beban kerja dan supervisi yang baik yang dimiliki auditor akan berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  
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Penelitian ini mengacu pada Putra (2012) tentang Pengaruh Kompetensi, 

Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika dan Independensi Auditor Terhadap 

Kualitas Audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada tentang 

kualitas audit adalah penambahan variabel baru yaitu kecakapan profesional, 

beban kerja dan supervisi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kecakapan 

Profesional, Beban Kerja, Supervisi, Kompetensi dan Independensi 

Terhadap Kualitas Audit. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit ? 

2. Apakah kecakapan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit ? 

3. Apakah beban kerja berpengaruh  negatif  terhadap kualitas audit ? 

4. Apakah supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit. 
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2. Mengetahui pengaruh kecakapan profesional terhadap kualitas audit. 

3. Mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kualitas audit. 

4. Mengetahui pengaruh supervisi terhadap kualitas audit. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat praktis dan 

manfaat  teoritis sebagai berikut: 

1. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas audit bagi auditor yang berada 

di KAP Semarang 

2. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

sebagai referensi yang berkaitan dengan skeptisisme, kecakapan, beban 

kerja, supervisi, kompetensi dan kualitas audit. 

 

1.4. Kerangka Pikir  

Kualitas audit merupakan suatu ukuran untuk menjelaskan seberapa baik 

audit telah dilakukan oleh auditor yang meliputi kualitas proses untuk 

mendapatkan bukti yang mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan 

keuangan dan pertanggungjawaban suatu objek pemeriksaan. Kualitas audit dapat 

dipengaruhi kompetensi dan independensi auditor. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit adalah skeptisisme profesional, kecakapan 

profesional, beban kerja dan supervisi. Variabel kompetensi dan independensi 
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dapat digunakan sebagai variabel kontrol pengaruh pengaruh skeptisisme 

profesional, kecakapan profesional, beban kerja dan supervisi terhadap kualitas 

audit. Untuk itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini, (2018) 

 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan dalam tiap 

bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran dan sistematik penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Variabel Penelitian 

1. Skeptisisme Profesional 

2. Kecakapan Profesional 

3. Beban Kerja 

4. Supervisi 

 

 

Kualitas Audit 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (-)  

H4 (+) 

Variabel Kontrol 

1. Kompetensi 

2. Independensi 

H5 (+) 

H6 (+) 
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Pada bab ini menjelaskan mengenai teori kualitas audit, 

kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, kecakapan 

profesional, beban kerja dan supervisi. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh skeptisisme, 

kecakapan, beban kerja dan supervisi terhadap kualitas audit. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilaksanakan, dan saran yang berkaitan dengan kualitas audit. 

 


