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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Auditor merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan 

masyarakat umum, khususnya dibidang audit atas laporan keuangan. Audit 

dilakukan untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan 

informasi seperti, investor, kreditor, calon kreditor dan lembaga pemerintah 

(Susilo, 2015). Audit merupakan suatu bentuk proses untuk mengurangi 

ketidakselarasan antara pihak manajer dan pemilik. Untuk itu diperlukan 

pihak ketiga yaitu akuntan publik untuk meyakinkan pengguna laporan 

keuangan investor dan kreditor bahwa laporan yang disajikan oleh 

manajemen dapat dipercaya (Agusti, 2013). Jasa yang diberikan KAP 

(Kantor Akuntan Publik) atau para auditor eksternal sangat dibutuhkan 

sebagai jaminan bahwa laporan keuangan memang relevan dan dapat 

digunakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Karnisa, 

2015). KAP dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada SPAP (Standar 

Profesional Akuntan Publik) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar 

Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP 

IAPI). 

Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik 

profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan 

kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta    standar 
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teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Agusti, 2013). 

Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan publik memeriksa laporan 

keuangan dan bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan atas 

kewajaran laporan keuangan sehingga bisa dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan (Karnisa, 2015). Akan tetapi pada kenyataannya 

masih saja ada skandal yang terjadi mengenai kualitas audit.  

          Pada Agustus 2018 Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi 

administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) 

Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang dinilai tidak 

memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan 

keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP 

Finance). Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa 

Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP 

Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance 

menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan 

yang sebenarnya secara signifikan sehingga, menyebabkan kerugian banyak 

pihak termasuk perbankan.(Sumber: Tirto.id, 08 Oktober 2018). 

Allah berfirman dalam QS Al Maidah ayat 8 yang berbunyi: 

ِ ُشَهدَآََٰء بِٱْلِقْسِط َوََل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَـَٔانقَْوٍم عَ  ِميَن ّلِِلَّ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوََّّٰ ِْْدلُو۟ا ٱْعِدلُوا يََّٰ َٰٓ َََلَّ ََ ُهَو َلَ َّٰٰٓ

َ إِنَّ ََْقَرُب ِلَلتَّ  َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ ْقَوىَّٰ َوٱََّقُو۟ا ٱّلِلَّ ََ اَّلله  

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

http://www.tribunnews.com/tag/otoritas-jasa-keuangan
http://www.tribunnews.com/tag/kantor-akuntan-publik
http://www.tribunnews.com/tag/kantor-akuntan-publik
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dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 

adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-

Maidah ayat 8). Ayat ini berisi tentang pentingnya seorang anggota untuk 

menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menjalankan tugas atau 

membuat suatu keputusan. 

Kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi 

maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan (Nainggolan dan Abdullah, 2016). Pengelolaan 

dalam keuangan pemerintah yang baik perlu didukung audit sektor publik 

yang berkualitas, dengan kualitas audit sektor publik yang tinggi tidak akan 

memberikan kesempatan lembaga pemerintah untuk bertindak menyimpang 

dalam penggunaan anggaran (Pramesti dkk., 2016) 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan 

pencatatan akuntansi pada suatu periode tertentu dan digunakan sebagai 

bahan pengambilan keputusan bagi para pihak yang berkepentingan 

(Pramesti, 2016). Pada dasarnya menajemen harus membuat serta 

melaporkan posisi keuangan suatu instansi sesuai dengan yang sebenarnya 

secara transparan dan mempublikasikan kepada pihak yang berkepentingan. 

Auditor independen dalam tugasnya sebagai pihak ketiga dalam lingkungan 

instansi pemerintahan yakni ketika auditor mengemban tanggung jawab dari 

manajemen untuk mengaudit laporan keuangan instansi pemerintahan yang 
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dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin kinerjanya terlihat baik dimata 

pihak eksternal terutama pemilik. Namun disisi lain, pemilik ingin agar 

auditor melaporkan dengan opini sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang 

ada pada perusahaannya (Karnisa, 2015).  Dilihat dari uraian di atas terdapat 

adanya perbedaan suatu kepentingan, perbedaaan kepentingan ini mengarah 

pada agency theory dimana adanya konflik antara pihak manejemen (agent) 

dan pihak principals.   

Sikap profesionalisme, kejujuran, dan objektivitas penting dimiliki 

oleh auditor eksternal. Auditor independen dalam melaksanakan audit harus 

memegang prinsip-prinsip profesi yang terdiri dari tanggung jawab profesi, 

kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian 

profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar terknis (Nainggolan, 

2016). Indikasi permasalahan akuntabilitas dan independensi auditor pada 

KAP di Yogyakarta tidak bisa dipungkiri tekanan klien dalam 

mempengaruhi auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit pada klien 

yang sebelumnya telah memiliki jasa non audit sangat besar dan 

mempengaruhi akuntabilitas dan independensi auditor dalam melakukan 

pekerjaan audit yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas audit yang 

dilaksanakan (Burhanudin, 2016). Meskipun dalam profesi auditor KAP 

Yogyakarta belum ada kasus skandal yang muncul kepermukaan publik, 

akan tetapi dengan adanya peristiwa-peristiwa dan indikasi tersebut 

menyebabkan adanya keraguan atas profesionalisme seorang auditor.  
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Menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara (2017) integritas 

merupakan mutu, atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan utuh, 

memiliki sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Integritas 

mengharuskan auditor untuk berterus terang dan kepercayaan publik yang 

didapat tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi sehingga, auditor 

dalam penerapannya diharapkan mampu menjunjung integritas agar dapat 

memberikan pelayanan dengan jujur atau transparan. 

Objektivitas juga termasuk hal penting yang harus dijunjung auditor, 

objektivitas merupakan suatu kepercayaan, kualitas yang mampu 

memberikan nilai jasa atau pelayanan dari auditor (Pradana, 2015). 

Objektivitas dapat diartikan bahwa seorang anggota profesi dapat bersikap 

adil, tanpa memihak, bebas dari pengaruh/tekanan orang lain, sehingga 

dapat mengemukakan pendapatnya dengan jujur apa adanya.  

Seorang auditor ketika melaksanakan tugasnya secara profesional 

sesuai dengan ketentuan standar pengauditan akan dapat menghasilkan jasa 

atau laporan yang berkualitas (Susilo dan Widyastuti, 2015). Menurut 

Behzadian dan Nia (2017) kualitas audit yang menentukan kinerja audit 

tergantung pada beberapa faktor seperti, kemampuan auditor, termasuk 

pengetahuan, pengalaman, kekuatan kepatuhan, efisiensi teknis, serta 

implementasi profesional, termasuk kemandirian, kepedulian profesioal, 

dan penilaian profesional. 

Terkait dengan faktor individual, Evanauli (2016) mendefinisikan 

locus of control yaitu bagaimana cara seorang auditor memandang suatu 
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“keberhasilan”. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) Locus of 

control berpengaruh positif pada kualitas audit. Seseorang auditor tentunya 

mempunyai tipe locus of control yang berbeda-beda ketika bekerja, hal ini 

akan memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Apabila kinerja auditor 

tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan tinggi, sebaliknya semakin 

rendah kinerja auditor maka semakin menurun kualitas audit yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Integritas, Objektivitas, dan Profesionalisme terhadap Kualitas 

Audit dengan Locus of Control sebagai Variabel Moderasi” dengan studi 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015) dengan judul “Pengaruh 

Integritas, Objektivitas, Profesionalime Auditor terhadap Kualitas Audit di 

Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan”. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel locus of control 

sebagai variabel moderasi dan perbedaan lokasi penelitian. Alasan 

penambahan variabel locus of control adalah karena untuk mengetahui 

terkait dengan faktor individual yang menentukan tingkatan sampai dimana 

individu meyakini bahwa perilaku mereka memengaruhi apa yang terjadi 

pada mereka. Penelitian ini menjadi penting karena kualitas audit akan 

digunakan oleh banyak pihak yang berkepentingan, sehingga kualitas audit 

menjadi suatu yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 

3. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah locus of control memoderasi hubungan intregitas dengan 

kualitas audit? 

5. Apakah locus of control memoderasi hubungan objektiitas dengan 

kualitas audit? 

6. Apakah locus of control memoderasi hubungan profesionalisme dengan 

kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh integritas terhadap kualitas 

audit. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh objektifitas terhadap 

kualitas audit. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh profesionalisme terhadap 

kualitas audit. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris locus of control memoderasi 

hubungan integritas terhadap kualitas audit. 

5. Untuk mendapatkan bukti empiris locus of control memoderasi 

hubungan objektifitas terhadap kualitas audit. 

6. Untuk mendapatkan bukti empiris locus of control memoderasi 

hubungan profesionalisme terhadap kuaitas audit. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam 

pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang 

pengauditan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bahan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas audit. 

2. Manfaat di bidang praktik 

a. Bagi mahasiswa, penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi 

dan pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi, dan bekal dalam 

dunia kerja. 

b. Bagi auditor, penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan arahan 

dalam dunia kerja agar lebih maksimal. 

c. Bagi institusi pendidikan bisa digunakan untuk bahan perbaikan 

kurikulum agar menghasilkan calon akuntan yang lebih berkualitas. 

 

 


