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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT, dimana atas berkat rahmat, karunia, dan hidayah, serta inayahnya penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul yaitu “Pengaruh Pengalaman Kerja, 

Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi, dan Akuntabilitas terhadap 

Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris Pada Auditor di KAP Wilayah Surabaya 

Timur”. Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu Persyaratan yang 

harus ditempuh untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional  

”Veteran” Jawa Timur. 

Pembuatan Skripsi ini merupakan suatu kebutuhan kita bersama dalam 
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mendapatkan hal-hal penting dalam pembuatan Skripsi ini, penulis berharap 
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semua, maka dari itu harapan penulis hanya satu semoga hasil penyelesaian dapat 

digunakan untuk keperluan Pendidikan. 

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai 

pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran, serta dorongan moril baik 

secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikannya penyusunan Skripsi 

ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
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ABSTRAK 

Pemakai laporan keuangan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari 

informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan, cara yang umum 

dapat ditempuh adalah dilakukannya audit secara independen agar informasi yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias. Tanpa 

menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak dapat 

meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen 

perusahaan berisi informasi yang dipercaya, sehingga mengharuskan akuntan 

publik memperhatikan kualitas hasil audit yang dihasilkan. tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan membuktikan secara 

empiris pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, 

Kompetensi dan  Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil Audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Wilayah Surabaya Timur. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk 

mengetahui jumlah KAP  dan  Auditor yang ada di Surabaya Timur yang 

diperoleh dari Directory Kantor Akuntan Publik serta data primer yang diperoleh 

dari hasil penyebaran kuesioner. Responden penelitian ini adalah seluruh Auditor 

yang  bekerja pada KAP wilayah Surabaya Timur yang berjumlah 85 orang. 

Teknik analisis yang  digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial Pengalaman Kerja dan Akuntabilitas 

berpengaruh negatif terhadap Kualitas Hasil Audit, sedangkan Independensi, 

Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas 

Hasil  Audit. 

 

Kata Kunci : Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, 

Kompetensi, Akuntabilitas, Kualitas Hasil Audit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sehubungan dengan semakin berkembangnya perekenomian di 

Indonesia maka semakin berkembangnya pula pertumbuhan perusahaan yang 

go publik. Salah satu persyaratan untuk memperkuat keabsahan dari suatu 

laporan keuangan perusahaan yang go publik yaitu harus mempunyai opini 

dari akuntan publik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Namun, meskipun perusahaan tersebut tidak go 

publik, audit dapat juga dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Menurut 

Agoes (2012 : 2) Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan 

perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang akhli dan independen 

pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. 

Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan 

dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara 

yang umum dapat ditempuh untuk mendapatkan informasi yang handal adalah 

dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen agar informasi yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias. 

Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak 

akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan 

manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari 
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sudut pandang pihak luar, manajemen juga mempunyai kepentingan baik 

kepentingan manajemen maupun kepentingan lainnya. Biasanya manajemen 

akan meminta agar auditor memberikan jaminan kepada para pemakai bahwa 

laporan keuangan bisa dihandalkan. (Ardini, 2010 : 329). Jaminan yang 

diberikan kepada pemakai inilah merupakan suatu kepercayaan yang besar 

kepada akuntan publik. Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar kepada 

akuntan publik inilah yang mengharuskan akuntan publik memperhatikan 

kualitas hasil audit yang dihasilkan. 

Menurut Knoers dan Haditono dalam Saripudin, dkk. (2012 : 7) 

Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun 

non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

sesorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Seorang akuntan 

publik yang mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan tentunya mempunyai perlakuan yang berbeda 

dalam masyarakat jika dibandingkan dengan akuntan publik yang baru terjun 

dalam profesi ini, artinya semakin berpengalaman seorang  auditor dalam 

melakukan pemeriksaan keuangan maka seakin tinggi tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kualitas hasil audit. Hal ini dibuktikan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Saripudin dkk. (2012) yang menyatakan bahwa 

pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas hasil 

audit. Namun terlepas dari itu, terkadang akuntan publik semakin 
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berpengalaman dalam profesinya justru semakin mudah untuk melakukan 

kecurangan dan hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas hasil auditannya. 

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat 

sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan 

akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Maraknya skandal 

keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan 

dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. 

Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya 

memberikan jaminan atas relevansi dan  keandalan sebuah laporan keuangan. 

Skandal di dalam negeri terlihat dari adanya skandal yang terjadi pada tahun 

2010 lalu antara Raden Motor dengan akuntan publik yang bernama Biasa 

Sitepu yang mengaudit perusahaan tersebut, skandal ini terungkap setelah 

terjadi kredit macet senilai Rp. 52 milyar pada Bank BRI Cabang Jambi. Biasa  

Sitepu terlibat karena telah membuat opini palsu terhadap laporan keuangan 

milik Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal dari Bank BRI 

Cabang Jambi tersebut (dewiayupitaloka.wordpress.com). Selain itu terjadi 

permasalahan auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan 

keuangan, seperti yang terungkap juga pada skandal yang menimpa Enron, 

Andersen, Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt 

Disney (Sunarsi dalam Saripudin, dkk. 2012 : 5). Maka inti dari permasalahan 

tersebut yaitu independensi auditor itu sendiri. Dengan adanya permasalahan 

tersebut kemudian muncul sejauh mana tingkat independensi dan kompetensi 

seorang auditor saat ini. Sejauh mana tingkat independensi dan kompetensi 
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auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil audit yang dikerjakan 

oleh auditor itu sendiri. Kualitas audit ini sangat penting karena semakin 

tinggi kulitas audit yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi 

pula tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap akuntan 

publik tersebut. 

De Angelo dalam Saripudin dkk. (2012 : 5) mendefinisikan kualitas 

audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi 

kliennya. 

Selain harus mempunyai sikap independensi, seorang auditor juga 

dituntut untuk mempunyai sikap obyektifitas dan integritas. Menurut Sukriah 

dkk. (2009 : 10) hubungan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan 

dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor 

tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang 

auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang 

diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP (Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah) menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas 

mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak 

mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat 

obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Alim 

dkk. dalam Sukriah (2009 : 10) menyatakan bahwa kualitas hasil audit dapat 

dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dan hasil penelitiannya 

menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 
 

sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan 

pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal 

dalam praktiknya. Sunarto dalam Sukriah (2009 : 10) menyatakan bahwa 

integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan 

pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan 

integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil 

pemeriksaannya. menurut Kurnia dan Suhayati (2010 : 52) auditor di dalam 

menjalankan tugasnya harus dapat mempertahankan integritas dan 

obyektifitas. Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (conflict of 

interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material 

misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada 

pihak lain. Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur, 

dan tegas dengan mempertahankan obyektfitasnya, auditor akan bertindak 

adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi 

tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. 

Terkait dengan banyak topik yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sukriah dkk. 

(2009) serta penelitian dari Yulian dan Pamudji (2012). Namun, penelitian 

kali ini menambahkan variabel Akuntabilitas untuk dianalisa pengaruhnya 

terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan. Pada penelitian Sukriah, 

pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan, untuk independensi dan integritas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. sedangkan pada 
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penelitian Yulian A. Harvita dan pamudji Sugeng menyatakan bahwa 

pengalaman kerja dan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. Untuk variabel obyektifitas, integritas dan kompetensi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Berdasarkan hal terebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Pengaruh pengalaman kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, 

Kompetensi, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil Audit” untuk 

dijadikan sebagai bahan penelitian penulis. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pengalaman kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

hasil audit? 

2. Apakah independensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

hasil audit? 

3. Apakah obyektifitas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil 

audit? 

4. Apakah integritas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil 

audit? 

5. Apakah kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil 

audit? 
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6. Apakah akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

hasil audit? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan membuktikan secara 

empiris pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, 

kompetensi dan akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Wilayah Surabaya Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, 

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi KAP dalam 

memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

2. Bagi Universitas 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan 

materi yang berhubungan dengan skripsi ini. 

3. Bagi peneliti 

Dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang selama ini peneliti 

dapatkan selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada sehingga 

dapat diketahui masalah yang dihadapi KAP dan kesesuaian teori yang 

diperoleh sehingga menghasilkan suatu solusi. 
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4. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan wacana dalam pemikiran dan penalaran untuk 

merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya guna 

memperluas pemahaman dan memperdalam pengetahuan di bidang 

akuntansi khususnya auditing. 
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