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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pemerintahan yang bersih adalah suatu hal yang di cita – citakan oleh  masyarakat 

Indonesia. Pemerintahan membuat Undang – Undang tentang UU Nomor 28 Tahun 

1999 tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pembuatan undang – undang tersebut bertuju 

kepada pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan 

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku (www.kpk.go.id 

tahun 2018). Namun, beberapa pejabat tidak mengikuti asas – asas yang ditentukan 

sesuai dengan undang – undang, sehingga mereka melakukan korupsi demi 

kepuasannya sendiri.  

Maraknya kasus korupsi di Indonesia dapat menimbulkan dampak kepercayaan 

publik terhadap akuntan publik Indonesia. Korupsi sudah menjadi pusat perhatian 

masyarakat . Kasus korupsi tidak hanya terjadi di kota – kota besar saja, tetap kasus 

tersebut sudah menyebar ke daerah kota atau kabupaten, bahkan sudah menyebar ke 

daerah kecamatan, kelurahan dan pedesaan. Upaya melakukan pemberantasan korupsi 

sudah dilakukan akan tetapi dampak potensi mengurangi kerugian tidak ada. 

Maka dari itu, pada tahun 2014 Presiden Indonesia Joko Widodo membuat 

Peraturan Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

http://www.kpk.go.id/
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Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 

keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Selain itu Presiden juga 

mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 2014 tentang 

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan 

Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan 

menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk 

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta 

efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah (www.bpkp.go.id tahun 

2018). Jadi pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah 

peran dari pengawasan internal yang memiliki visi yang dapat mewujudkan good 

governance dan penyelenggara sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel 

serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah adalah suatu 

organisasi yang memiliki tugas sebagai pemeriksaan pelaporan yang transparansi dalam 

praktik realisasi anggaran pada pengembangan  pembangunan dan mengawasi realisasi 

anggaran daerah yang diterima oleh pemerintahan pusat supaya mendorong aspek – 

aspek ekonomi daerah khususnya di daerah Jawa Tengah. Pegawai auditor harus 

bekerja secara optimal, sesuai dengan visi dari Perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah yaitu “Auditor Internal Pemerintah 

RI berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional”. 

Peran penting sebagai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus 

didukung oleh auditor sebagai pengawas internal terhadap pelaksanaan anggaran dan 

http://www.bpkp.go.id/
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pembangunan yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku. BPKP melakukan 

tugasnya dengan 2 jenis kegiatan yaitu assurance dan consulting. Yang artinya BPKP 

tidak hanya ahli dan mampu mengaudit pelaporan keuangan saja, melainkan mampu 

memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan  manajemen pemerintahan. Maka 

dari itu, peran tersebut dapat mengedepankan peran BPKP dalam memberikan nilai 

kepada stakeholder dan shareholder melaui strategi pengawasan pre-emptive, preventif 

dan represif (Fauziah 2017).  

Audit internal BPKP harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus  dalam 

pencegahan agar tidak mengakibatkan kerugian di lingkungan pemerintahan. Untuk 

mempertahankan kepercayaan dari masyarakat, maka seorang auditor internal harus 

memiliki keahlian agar dapat mempengaruhi kualitas kerja audit yang dapat 

menghasilkan kualitas audit. Kualitas hasil audit dapat dinilai dari hasil kinerja audit 

dengan respon tepat dan benar saat melakukan tugas auditnya. 

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai kemampuan seorang auditor untuk 

memberikan penjelasan yang tepat dan baik dilakukan oleh seorang auditor melalui 

proses dan bukti yang didapatkan dan harus didukung oleh opini yang akurat dan 

seorang auditor harus memegang tanggung jawab. 

Dalam melaksanakan tugas untuk mengerjakan sebuah laporan keuangan, auditor 

selalu memperhatikan kualitas yang dimilikinya. Hasil pelaporan tersebut selalu disorot 

dan dipertanyakan oleh masyarakat. Jika sedikit ada kesalahan pada pelaporan maka 

akan menimbulkan skandal – skandal yang terjadi, bahkan kasus tersebut juga 

melibatkan seorang auditor karena gagal melakukan tugasnya. 
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Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah independesi. Independensi 

merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang auditor dan memiliki sikap 

yang kebal terhadap pengaruh dari satu atau beberapa pihak lain untuk kepentingan 

pribadi. Sikap ini harus dimiliki dan dibutuhkan oleh seorang auditor, karena auditor 

tidak dapat berpihak kepada klien dan harus mampu melawan semua tekanan yang ada. 

Auditor harus menjaga sikap indenpensinya karena ini dapat mempengaruhi nilai 

kualitas audit dan mutu kerja yang dihasilkan. Jika auditor tidak bisa mempertahankan 

indenpensinya maka akan adanya keraguan pada laporan hasil audi tersebut.  

Selain faktor independensi, kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor tanggung 

jawab atau bisa disebut akuntabilitas. Seorang harus bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Tidak hanya menyelesaikan tugasnya 

melainkan hasil pemeriksaan dan kecermatan yang berkualitas, terpercaya dan mudah 

dipahami oleh publik. Jika auditor tidak mempunyai rasa tanggung jawab maka semua 

hasil pekerjaan yang dilakukan tidak bisa seoptimal, maka timbulnya keraguan.  

Etika profesi merupakan salah satu dari faktor kualitas audit. Dalam menjalankan 

tugasnya, seorang auditor wajib menjaga perilaku dimana mereka tempatkan. Agar 

tidak terjadinya perilaku yang tidak etis, maka dibuatnya Standar Professioanal 

Akuntan Publik (SPAP) supaya diharapkan memegang teguh etika profesi seorang 

auditor. Seorang audit selalu harus menjalankan tugas auditnya sesuai dengan etika 

profesinya supaya bisa menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Terakhir, pengalaman adalah salah satu syarat atau kriteria yang dimiliki oleh 

auditor ketika menekuni pekerjaan dibidangnya. Seorang auditor terus mengikuti 

perkembangan dalam dunia pemerintahan dan profesinya dari tahun ke tahun. Semakin 
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lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan menghasilkan kualitas 

audit lebih baik (Juliarsa, 2014). Jika auditor tidak memiliki pengalaman yang cukup 

maka akan terjadinya ketidak akuratan pada penilaian – penilaian dalam audit. 

Penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit sudah pernah dilakukan oleh 

penelitian terdahulu terutama penelitian yang dilakukan oleh fauziah (2017) bahwa 

secara parsial independesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kualitas audit 

saat melakukan penelitian di BPKP Sumatera Utara. Sehingga semakin baik 

independensi yang dimiliki, maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. 

Saat melaksanakan tugasnya, seorang auditor bisa mempertahankan sikapnya dan bisa 

menahan godaan atau dipengaruhi oleh pihak – pihak yang berkepentingan demi hasil 

audit. 

Penelitian kedua adalah akuntanbilitas. Menurut Ardini (2010) bahwa 

akuntanbilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi seorang auditor 

melakukan tugas auditnya dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan 

kualitas hasil audit yang baik dan terpercaya. 

Penelitian lain yaitu menurut Futri dan Juliarsa (2014) menyatakan bahwa etika 

profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi etika dan moral 

yang selalu dipegang oleh auditor, semakin bagus kualitas yang dimiliki auditor. Jadi 

para auditor selalu dituntut untuk mematuhi etika profesi agar tidak terjadi 

penyimpangan pada laporan keuangan. 

Selain itu, penelitian ini didukung oleh  Rahayu (2016) menyatakan bahwa 

pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seorang auditor yang semakin 

banyak tugas yang dikerjakan dan resiko yang dihadapi, maka semakin banyak 
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pengalaman dan pengetahuan bertambah. Sehingga hasil auditnya baik, maka kualitas 

auditnya diakui oleh publik. 

Motivasi riset pada penelitian ini, mengacu pada penelitian Sutton (1993) dalam 

Fauziah (2017) menerapkan bahwa kualitas audit memiliki pengukuran yang dapat 

mengkombinasikan antara proses pengerjaan laporan audit dengan hasil laporan audit yang 

berkualitas. Jadi untuk proses kualitas auditnya, auditor dibantu atau dibekali dengan 

pengetahuan, keahlian dan pengalaman auditor, sehingga menghasilkan laporan yang 

berkualitas. Selain itu, Lowenshon (2005) dalam fauziah (2017) bahwa kualitas audit 

sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit, 

itu definisi dari Government Accountability Office (GAO). Kedua ide ini saling berkaitan 

karena Standar profesi sebagai pedoman auditor saat melakukan proses pengerjaan laporan 

audit selama melaksanakan audit dibagian institusi tenrtentu sehingga auditor harus 

menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Untuk mendapatkan hasil audit yang 

berkualitas, auditor harus memiliki 4 variabel, yaitu independensi, akuntanbilitas, etika 

profesi dan pengalaman. Namun, perpaduan kedua ide ini belum dijelaskan pada penelitian 

sebelumnya secara rinci.  

Kedua, variabel independensi terhadap kualitas audit didukung oleh Fauziah (2017) 

sikap independesi yang dilakukan oleh auditor internal BPKP sesuai dengan pernyataan 

pada SKPN yang berbunyi “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan 

penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensinya”. Ide ini belum pernah dilakukan di penelitian sebelumnya karena 
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standar SKPN memfokuskan sikap independensi auditor internal sesuai dengan 

penerapan yang berlaku. 

Akuntanbilitas yang didukung oleh ide dari Tecclock dalam Ardini (2010) yang 

menjelaskan bahwa auditor mendapatkan tanggung jawabnya karena adanya dorongan 

psikologis sosial ketika saat melaksanakan sikap profesional sebagai auditor internal 

untuk menyelesaikan tugas. Selain itu juga menjelaskan bahwa dorongan psikologis 

dapat membantu auditor saat mempertimbakan dari segi moral dalam profesionalnya 

dalam melakukan semua kegiatannya. Ide pada dipenelitian ini belum diterapkan 

sebelumnya yang berhubungan dengan akuntabilitas yang di dorong oleh psikologis 

auditor. 

Etika profesi juga didukung oleh Budiartha (2017) yang menjelaskan bahwa auditor 

harus menerapkan dan menjalankan etika profesi mencoba menjelaskan prinsip –

prinsipnya seperti Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel dan 

Perilaku Profesional yang terdapat pada standar APIP. Akan tetapi masih belum 

dijelaskan pada etika profesi dengan prinsip – prinsip tersebut secara rinci. 

Terakhir, variabel pengalaman didukung oleh Mayangsari (2003) dalam  Hudi 

(2017) menjelaskan bahwa pengalaman memiliki keunggulan yaitu mendeteksi 

kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan. 

Ketiga keunggulan tersebut memiliki hubungan dengan pengalaman auditor karena jika 

auditor BPKP sering menghadapi tugas  dengan tingkat kerja yang tinggi, maka 

semakin berkembangnya keahliannya dalam rentang waktu tertentu. 

Pentingnya penelitian tentang kualitas audit karena saat ini banyak kasus – kasus 

Indonesia yang membuat auditor selalu dipertanyakan dan diragukan oleh publik, 
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terutama sikap independensi. Menurut Arens, Randal dan Mark(2008) dalam R, 

Rapina (2010) menjelaskan bahwa independensi sudah menjadi efek kepercayaan 

masyarakat atas kualitas auditor yang menjadi dorongan pada standar kinerja dan 

perilaku yang tinggi dan sudah menjadi ciri khas seorang auditor. Namun penelitian 

sebelumnya hanya menjelaskan tentang auditor eksternal dan belum dijelaskan 

independensi sebagai kepercayaan masyarakat memilki standar yang berlaku. Maka, 

penelitian ini akan menjelaskan tentang kualitas audit yang dimiliki oleh auditor 

internal BPKP yang harus mematuhi sikap independensi dalam standar SKPN. Perlu 

diketahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit, yang dapat 

membantu auditor dalam membangun audit yang berkualitas dan terhindar dari kasus – 

kasus yang terjadi. 

Berdasarkan latar belakangdi atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan 

masalah pada penelitian skripsi dengan judul: “PENGARUH INDEPENDENSI, 

AKUNTABILITAS, ETIKA PROFESI DAN PENGALAMAN  TERHADAP 

KUALITAS AUDIT (Studi Empiris di BPKP Jawa Tengah)” 
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1.2.Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu:  

1. Apakah Independensi berpengaruh positif tehadap kualitas audit ? 

2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. ? 

4. Apakah Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang  diinginkan adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Independensi berpengaruh positif tehadap kualitas 

audit 

2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

3. Untuk mengetahui apakah Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

4. Untuk mengetahui apakah Pengalaman auditor berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas audit 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai kontribusi praktek bagi Auditor BPKP Jawa 

Tengah, yaitu seorang auditor bisa mengetahui dan mengukur kualitas audit dalam dirinya 

selama dia melaksanakan audit, sehingga sebagai motivasi auditor untuk meningkat 

kemampuan kualitas auditnya, serta organisasi ini selalu menaati hukum yang ada di 

Indonesia. 
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1.5.Kerangka Pikir  

      Gambar 1.1  

 

 

    

  

 

                                                                   

                                                        

    

  

 

  

 

   

  

           

    

    

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

  

Indenpendensi Pengalaman Akuntanbilitas Etika Profesi 

Dependen 

Kualitas Audit 

Hasil audit yang berkualitas. 

Auditor 

Standar profesi sebagai pedoman auditor saat melakukan proses 

pengerjaan laporan audit selama melaksanakan audit 

UU Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Beberapa pejabat tidak mengikuti asas – asas yang ditentukan sesuai dengan 

undang – undang, sehingga mereka melakukan korupsi demi kepuasannya sendiri. 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 2014  

Variabel Independen 

Peran penting BPKP harus didukung oleh auditor sebagai pengawas internal 

terhadap pelaksanaan anggaran dan pembangunan yang sesuai dengan undang – 

undang yang berlaku. 

Seorang auditor internal harus memiliki keahlian agar dapat mempengaruhi 

kualitas kerja audit yang dapat menghasilkan kualitas audit. 

Menurut Sutton (1993)  bahwa kualitas 

audit memiliki pengukuran yang dapat 

mengkombinasikan antara proses 

pengerjaan laporan audit dengan hasil 

laporan audit yang berkualitas. 

 

Lowenshon (2005) bahwa kualitas 

audit sebagai ketaatan terhadap 

standar pofesi dan ikatan kontrak 

selama melaksanakan audit, itu 

definisi dari Government 

Accountability Office (GAO). 
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1.6.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi sendiri memiliki 3 bagian yaitu:  

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada penelitian ini, dapat diuraikan menjadi 5 yaitu: latar belakang,perumusan 

masalah, tujuan peneliti,manfaat peneliti, kerangka pikir sistematika penulisan.  

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: landasan teori dan pengembangan 

teori.  

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian bab ini dapat disimpulkan menjadi 4 yaitu: populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian 

ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini mencakup analisis deskriptif, pengujian 

model dan pengujian hipotesis. 

5. BAB 5 PENUTUP 

Bagian bab terakhir ini berisi  kesimpulan atau penyajian yang dapat diperoleh dalam 

pembahasan, serta saran yang berdasarkan hasil penelitian ini. 

 

 

 

 


