
1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Guna menghadapi era globalisasi yang menuju ke arah pasar bebas, terutama di 

Indonesia akan banyak masuk akuntan luar negeri yang kualitasnya lebih baik. Seiring dengan 

hal itu maka pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) harus mempersiapkan hal itu dengan sebaik-

baiknya, misalnya dengan cara mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan 

berkualitas dengan melaksanakan berbagai pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri guna 

menyamakan persepsi terhadap standar audit secara internasional. 

Dari pemeriksaan berkala departemen keuangan tahun 2003, Direktorat Pembinaan 

Akuntan mengelompokkan kelemahan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang umum 

ditemukan pada pemeriksaan dalam tiga kelompok. Pertama, kelemahan dalam sistem 

pengendalian mutu (SPM). Kedua, kelemahan dalam kompetensi. Dan ketiga, kelemahan 

administrasi. 

Bisa dikatakan desain Sistem Pengendalian Mutu secara rata-rata kurang memadai. 

Jika Kantor Akuntan Publik memiliki Sistem Pengendalian Mutu diterapkan kurang lengkap. 

Seperti tidak dilengkapi struktur organisasi dan uraian tugas, tidak semua unsur Sistem 

Pengendalian Mutu diuraikan dalam kebijakan dan prosedur, tidak ada manual audit, dan tidak 

dilengkapinya format baku kertas kerja. 

 Menindaklanjuti hal tersebut di atas kita mempertanyakan bagaimana sebenarnya fungsi 

dari sistem pengendalian mutu tersebut terhadap kegunaan intern KAP. Dan akibat dari tidak 

diterapkannya sistem pengendalian mutu yang baik, maka kredibilitas dari KAP lokal akan 

kurang dipandang dan berakibat pindahnya klien-klien mereka ke KAP yang lebih besar 

(internasional). 

 Sistem pengendalian mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur 

yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan 

profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang 

selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP. 

 Sistem pengendalian mutu yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Pernyataan 

Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No. 01  dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdiri dari 9 

unsur yaitu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjakan, 

pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi.  

Sedangkan menurut Arens, Elder, Beasley (2005;38) , dalam tahun 1978 AICPA 

mengeluarkan pernyataan tentang unsur-unsur sistem pengendalian mutu, yaitu: 

independence, integrity and objectivity, personnel management, acceptance and continuation of 

clien and engagement, engagement performance and monitoring.  



 Seandainya semua hal tersebut di atas benar-benar ditaati oleh KAP, maka segala 

kendala yang menyangkut kredibilitas KAP itu akan hilang dan KAP dapat dipercaya sebagai 

lembaga independen yang profesional serta tidak memihak. 

 Sistem pengendalian mutu yang dibuat harus sesuai dengan aturan baku yang ada dan 

harus diterapkan dengan sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian mutu yang telah 

ditetapkan, sehingga KAP dapat melaksanakan tugas auditnya dengan baik dan guna 

meningkatkan kredibilitasnya di masyarakat agar tidak diragukan dan independen. Hal itu perlu 

dilakukan seandainya KAP tersebut mau bersaing dengan KAP asing yang beroperasi, karena 

dilihat sejauh ini sistem pengendalian mutu hanya bersifat formalitas saja dan bila telah dibuat 

kadang-kadang tidak ditaati oleh KAP itu sendiri dengan sepenuhnya.  

Sifat dan lingkup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu ditetapkan oleh KAP 

tergantung pada berbagai faktor, antara lain ukuran KAP, tingkat otonomi yang diberikan 

kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, dan 

pertimbangan biaya-manfaat. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul: 

“Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian  Mutu Kantor Akuntan Publik Pada 

KAP Di Bandung” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

� Apakah sistem pengendalian mutu telah diterapkan oleh KAP secara memadai? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk 

mengetahui dan mempelajari sejauh mana sistem pengendalian mutu KAP diterapkan. 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah: 

� Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian mutu telah diterapkan oleh KAP secara 

memadai. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 



1) Bagi penulis untuk Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama 

perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata dalam perusahaan. 

2) Bagi KAP dapat menjadi masukan yang bermanfaat, yakni sebagai pengetahuan tambahan. 

3) Bagi pihak lain, khususnya di kalangan perguruan tinggi hasil penelitian yang dituangkan 

dalam karya ilmiah diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai 

gambaran praktek di lapangan dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang 

memerlukannya. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran  

Pada prinsipnya setiap kantor akuntan publik yang berpraktik diwajibkan untuk 

berpegang teguh pada Standar Profesional Akuntan Publik secara umum dalam setiap 

melaksanakan tugasnya. Disamping karena alasan penyeragaman juga agar mutu jasa 

profesional yang diberikan kepada para penggunanya dapat diandalkan. Sistem Pengendalian 

Mutu diterapkan untuk dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa standar-standar yang 

ditetapkan telah dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang berpraktik. 

Hal yang paling penting bagi kantor akuntan publik adalah reputasi atas integritas dan 

penampilan kualitas kerja. Kantor akuntan publik memerlukan pengendalian, dalam rangka 

pengendalian ini kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur harus dibangun untuk meyakinkan 

mutu praktik. Dalam kepentingan inilah keberadaaan sistem pengendalian mutu menjadi 

relevan.  

Sebagaimana ditentukan dalam Standar Auditing (SA) seksi 161 yang mengatur tentang 

hubungan standar auditing dengan sistem pengendalian mutu dinyatakan bahwa auditor 

independen bertanggungjawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan IAI. Demikian 

juga kantor akuntan publik harus memenuhi standar auditing yang ditetapkan IAI dalam 

pelaksanaan audit di samping harus pula membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. 

Dari standar auditing dapat diketahui bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian mutu 

yang harus dibuat oleh kantor akuntan publik bertujuan: 

1) Untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian penugasan perikatan 

profesional dengan SPAP. 

2) Untuk menjamin mutu pelaksanaan praktik secara keseluruhan. 

3) Untuk menjamin kualitas jasa profesional yang diberikan. 

 



Pada Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No.01 tentang sistem 

pengendalian mutu, pada paragraf ketiga dinyatakan bahwa sistem pengendalian mutu KAP 

meliputi struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan 

keyakinan yang memadai tentang kesesuian penugasan profesional dengan SPAP. Sistem ini 

harus komprehensif dan dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat 

praktik KAP. Paragraf keempat menjelasakan keterbatasan sistem pengendalian mutu, bahwa 

bagaimanapun setiap sistem pengendalian mutu memiliki keterbatasan bawaan yang dapat 

berpengaruh terhadap keefektifannya. Perbedaan kinerja antar staf dan pemahaman 

persyaratan profesional, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutu KAP, yang kemudian mempengaruhi keefektifan sistem tersebut. 

Paragraf kelima menjelaskan bahwa sistem pengendalian KAP harus dapat memberikan 

keyakinan memadai bahwa bagian dari penugasan suatu KAP yang dilaksanakan oleh kantor 

cabang, kantor afiliasi atau kantor koresponden telah sesuai dengan SPAP. 

Pada tahun 1979, AICPA mengidentifikasi 9 unsur pengendalian kualitas dan 

menjelaskan maksud serta tujuannya, yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun 9 unsur 

pengendalian kualitas tersebut adalah: 

1) independence,  

2) assigning personel to engagement, 

3) consultation,  

4) supervision,  

5) hiring, 

6) professional opment, 

7) advancement,  

8) acceptance and continuance client and  

9) inspection. 

 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan setiap kantor akuntan mempunyai sistem 

pengendalian mutu yang terdiri dari: independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, 

pemekerjakan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien serta 

inspeksi yang kesemua unsur itu terdapat dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu 

(PSPM) no.1 sampai no.3. 

Kebijakan dan prosedur sebagai bentuk empirik dari pengendalian mutu bagi praktik 

profesional oleh kantor akuntan publik tidak memilki format baku, yang dapat diterapkan secara 

seragam untuk semua kondisi. Sifat dan luasnya kebijakan dan prosedur tersebut diserahkan 



kepada masing-masing kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti, 

ukuran KAP, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat 

praktik, organisasi kantornya, dan pertimbangan biaya-manfaat. 

Jadi berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut dalam membangun sistem 

pengendalian mutu, dalam praktiknya akan ada perbedaan sifat dan luasnya kebijakan dan 

prosedur sistem pengendalian mutu yang diterapkan masing-masing kantor akuntan publik. 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis membuat 

hipotesis, yang masih harus dibuktikan kebenarannya, sebagai berikut:  

“Sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik pad a KAP di Bandung diterapkan 
secara memadai ”. 

 

1.6  Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (2003;54)  metode 

deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif  ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki  

 Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei, dimana pendekatan 

survei menurut Nazir (2003;56)  yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta 

dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang 

institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah  

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian lapangan (field research) 

Yaitu pengumpulan data primer dengan cara meninjau secara langsung ke kantor akuntan. 

Data-data primer diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi 

dengan pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh 

dari studi dokumentasi kantor akuntan. 

b. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Merupakan cara untuk memperoleh data sekunder yang dapat memberikan landasan teori 

guna mendukung data-data primer maupun sekunder yang diperoleh selama penelitian 

serta untuk menunjang pembahasan identifikasi masalah. Data-data ini diperoleh dari buku-

buku serta referensi lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

 


