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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era persaingan dunia usaha yang semakin meningkat, maka setiap 

perusahaan juga akan saling berkompetisi agar terlihat lebih baik dari para 

pesaingnya. Salah satunya berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang wajar, dapat dipercaya, dan 

tidak menyesatkan bagi pemakainya. Dalam hal ini, untuk menyakinkan pihak 

luar akan kehandalan pelaporan keuangan tersebut, maka perusahaan akan 

mempercayakan laporan keuangannya kepada pihak ketiga yaitu akuntan publik 

independen. 

Menurut undang-undang Akuntansi Publik No. 5 tahun 2011 pasal 1, 

bahwa Akuntan Publik dapat diartikan sebagai seseorang yang telah memberikan 

izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dapat 

disimpulkan auditor merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu 

dalam melakukan audit atas laporan keuangan dalam suatu kegiatan perusahaan 

atau organisasi. 

Audit laporan keuangan sangatlah diperlukan terutama bagi perusahaan 

yang sudah go public. Audit laporan keuangan tersebut dapat memperlancar 

proses transaksi dan merupakan salah satu transaksi yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang bonafit jelas akan 
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menyewa auditor-auditor yang sudah handal dan terkenal dengan reputasinya 

yang baik.  

Maraknya skandal yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik telah 

menjadikan sorotan bagi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, baik itu 

skandal dalam negeri atau luar negeri yang membuat kredibilitas auditor semakin 

dipertanyakan lagi.Salah satu skandal yang melibatkan KAP di Indonesia adalah 

KAP Haryanto Sahari dan Rekan, dan KAP Eddy Pianto Simon yang sedang 

menangani PT. TELKOM. 

PT. TELKOM adalah salah satu perusahaan komunikasi yang terkemuka 

di Indonesia. Pada kasus ini KAP Haryanto Sahari sebagai pihak audit first layer 

tidak bersedia untuk menjadi acuan dalam melakukan audit lanjutan oleh second 

layer-nya yaitu KAP Eddy Pianto, akhibat dari penolakan tersebut KAP Eddy 

Pianto terlambat dalam menyerahkan hasil laporan keuangan tersebut kepada 

kepada Bapepam, sehingga KAP Eddy Pianto mendapatkan sangsi berupa 

pembekuan izin usaha di lantai bursa. Dalam hal ini KAP Eddy Pianto adalah 

sebagai korban dari tindakan yang telah dilakukan oleh KAP Haryano Sahari. 

Dalam hal ini kompetens dan independensi yang dimiliki seorang auditor 

dapat dipertanyakan atau diragukan oleh masyarakat umum. Seharusnya auditor 

harus mempunyai kompetensi dalam mereplikasikan pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman, sehingga dapat melakukan audit dengan teliti, cermat serta 

objektif terhadap laporan keuangan, tetapi KAP Haryanto Sahari telah melakukan 

dengan sengaja memberikan interpretasi yang salah dalam laporan keuangan 



3 
 

kepada PT. Telkom. Dalam kasus tersebut seorang auditor tidak dapat 

mempertahankan independensinya sendiri dalam melakukan audit, karena adanya 

kepentingan bagi KAP Haryanto Sahari agar tetap memperoleh reputasi yang baik 

didalam dunia Kantor Akuntan Publik (KAP). Tetapi mereka tidak berfikir bahwa 

manipulasi yang telah dilakukan dapat merugikan pihak lain. 

Sehingga dapat dilihat dalam kasus PT. Telkom bahwa setiap komptensi 

dan independensi sangatlah penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Masih terdapat banyak skandal yang terjadi di Indonesia 

seperti Bank Lippo, PT.Great River Internasional, Tbk, Eron dan masih banyak 

contoh kasus yang terjadi melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Posisinya yang unik menempatkan auditor pada situasi yang dilematis 

karena harus menjaga kualitas auditnya sebagai pihak ketiga. Kualitas audit 

merupakan suatu isu yang kompleks, karena bagitu banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit, tergantung dari sudut pandang masing-masing 

pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga 

menjadi suatu hal yang sensitif bagi pelaku individual yang melakukan audit. 

Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan 

kualifikasi keahlian, terampilan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, 

kecukupan bukti pelaksanaan audit yang kompeten pada biaya yang paling rendah 

serta sikap independensinya klien (Muhshyi: 2013). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

seorang auditor, yaitu pengetahuan serta pengalaman.Untuk melakukan audit, 
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auditor memerlukan pengetahuan khusus yang berhubungan dengan bidang 

auditing dan akuntansi, dan harus mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan 

audit. 

Selain itu, Indrianto dan Supomo (2002) dalam Carolita (2012) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, yaitu 1. Membutuhkan 

dasar pengetahuan tertentu supaya dapat melaksanakan pekerjaan profesi tersebut 

degan baik (common body of knowledge), 2. Harus memiliki syarat-syarat tertentu 

untuk menerima anggota (standard of admittance), 3. Harus mempunyai kode etik 

dan aturan main (code of ethic and code of conduct), 4. Harus memiliki standard 

untuk menilai pekerjaan (standard of performance). Maka dapat disimpulkan 

bahwa di dalam diri seorang akuntan professional terdapat suatu sistem nilai atau 

norma yang mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan audit. 

Pengembangan dan kesadaran etik atau moral memainkan peran penting dalam 

semua era profesi akuntansi (Louwers dkk, 1997 dalam Carolita, 2012). 

Pengalaman juga mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang tidak 

berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan 

auditor berpengalaman (Hardianingsih, 2002) dalam Nirmala (20013). Kualitas 

hasil kerja auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang 

dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Agar dapat menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas, auditor harus bekerja secara professional 

(Nirmala: 2013). 
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Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan 

pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik sebagai auditor. 

Kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran pada sistem 

akuntansi dan standar audit yang berlaku. Kompetensi auditor merupakan 

kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimilikinya dalam melakukan audit, sehingga auditor dapat melakukan 

audit dengan teliti, cermat dan objektif. Menurut Christiawan (2002) dalam Alim 

dkk (2007) jika seorang auditor mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan 

semakin baik kualitas auditnya. 

Penelitian yang telah dilakukan Lavin dalam Alim, dkk (2007) mengenai 

independensi menjelaskan lebih mendalam dalam hubungan antara klien dan 

auditor melalui pengamatan pihak ketiga. Banyaknya penelitian dalam 

indpendensi menunjukka bahwa faktor independensi merupakan faktor yang 

penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya. Kepercayaan masyarakat 

akan turun jika terdapat bukti bahwa sikap independensi auditor ternyata kurang. 

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas audit adalah time 

budget pressure adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk 

melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat 

pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 2003) 

dalam Nirmala (2013). Hal ini mungkin dapat menimbulkan tekanan bagi auditor 

dalam menyelesaikan pekerjaannya sasuai dengan waktu yang telah di anggarkan. 
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Jika seorang akuntan menyadari akanbetapa besar perannya bagi 

masyarakat dan profesinya, maka ia akan memiliki sebuah kenyakinan bahwa 

dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberi 

kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut (Putra dan 

Laksito: 2012). 

Profesi akantan publik merupakan kepercayaan masyarakat dari profesi 

akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terdahap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan. Kepercayaan yang besar terhadap pemakai laporan keuangan 

audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuantan publik, inilah yang 

mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang 

dihasilkan. 

Dalam melaksanakan perikatan Kantor Akuntan Publik harus mematuhi 

norma-norma yang berlaku untuk semua auditor.Salah satu hal yang perlu 

diperhatikan oleh para auditor adalah kemampuan untuk memenuhi kepuasan 

klien dengan meningkatkan mutu auditnya. Klien akan puas dengan pekerjaan 

akuntan publik jika akuntan publik memiliki pengalaman dalam melaksanakan 

audit, responsif, dan melakukan pekerjaan dengan tepat waktu.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai, “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT AUDITOR PADA KANTOR 
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AKUNTAN PUBLIK (KAP) (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di 

Wilayah Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu: 

1. Apakah pengalaman kerja dapat mempengaruhi kualitas audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP)? 

2. Apakah kompetensi dapat mempengaruhi kualitas audit auditor pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP)? 

3. Apakah independensi dapat mempengaruhi kualitas audit auditor pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP)? 

4. Apakah time budget pressure dapat mempengaruhi kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengalaman kerja auditor dapat 

mempengaruhi kualitas audit. 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah kompetensi dapat mempengaruhi 

suatu kualitas audit. 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah independensi auditor dapat 

mempengaruhi kualitas audit. 
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4. Untuk menguji dan menganalisis apakah time budget pressure dapat 

mempengaruhi kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat 

memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat 

yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit auditor 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP). 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau pertimbangan bagi para 

auditor agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi dimasa yang 

akan datang dan dapat meningkatkan kualitas auditnya. 

3. Bagi Akademik dan Pembaca Lainnya 

Memberikan tambahan informasi serta acuan atau bahan referensi khususnya 

yang mengadakan penelitian tentang kualitas audit dimasa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan 

lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang 

dilakukan peneliti. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan penjabaran kerangka teoritik dari penelitian yang 

dilakukan, dan hal-hal lain yang dapat memaparkan berbagai bahan 

acuan yang digunakan dalam penelitian, serta tinjauan penelitian 

terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti jenis 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, pengukuran variabel, definisi variabel, dan dan metode 

analisis data. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pelaksanaan dan analisa hasil penelitian. Di dalam 

bab ini berisi tentang hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian serta 

keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. 

 


