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1.1 Latar Belakang Penelitian
Peran auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan sangatlah

penting. Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan,

seorang  auditor  harus  memiliki  sikap  skeptis  untuk  bisa  memutuskan  atau

menentukan  sejauhmana  tingkat  keakuratan  dan  kebenaran  atas  bukti-bukti

maupun informasi dari klien. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan

skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu

mempertanyakan  dan  melakukan  evaluasi  secara  kritis  terhadap  bukti  audit

(SPAP 2013, SA Seksi 230.06).

Standar  auditing  tersebut  mensyaratkan  agar  auditor  memiliki  sikap

skeptisisme  profesional  dalam  mengevaluasi  dan  mengumpulkan  bukti  audit

terutama  yang  terkait  dengan  penugasan  mendeteksi  kecurangan.  Meskipun

demikian,  dalam  kenyataannya  seringkali  auditor  tidak  memiliki  skeptisisme

profesional  dalam  melakukan  proses  audit.  Penelitian  Beasley  (2001)  yang

didasarkan pada AAERs (Accounting and Auditing Releases), selama 11 periode

(Januari  1987  –  Desember  1997)  menyatakan  bahwa  salah  satu  penyebab

kegagalan  auditor  dalam  mendeteksi  kecurangan  adalah  rendahnya  tingkat

skeptisisme auditor (Antonius, 2007).
Penelitian  tersebut  menemukan  45  kasus  kecurangan  dalam  laporan

keuangan, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan
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tingkat  skeptisisme  profesional  yang  memadai.  Hal  ini  membuktikan  bahwa

skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai profesi

yang  bertanggungjawab  atas  opini  yang  diberikan  pada  laporan  keuangan.

Seorang  auditor  yang  memiliki  skeptisisme  profesional  tidak  akan  menerima

begitu  saja  penjelasan  dari  klien,  tetapi  akan  mengajukan  pertanyaan  untuk

memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan.

Sikap  skeptisisme  profesional  akan  membawa  auditor  pada  tindakan  untuk

memilih  prosedur  audit  yang efektif  sehingga diperoleh  opini  audit  yang tepat

(Noviyanti, 2008).
Fenomena  lainnya  adalah  terdapat  perusahaan  multibisnis,  PT  BB  yang

mempublikasikan kesalahan dalam pembukuan rugi bersih di tahun 2008 hingga

mencapai Rp. 15,86 Triliun pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP

DBS.  Kesalahan  yang  terjadi  adalah  manajemen  PT BB merevisi  rugi  bersih

Tahun 2008  dari  yang sebelumnya  Rp. 16,6 Triliun menjadi  Rp. 15,86 Triliun

(finance.detik.com, Bagus, 2009).
Adapun fenomena lainnya yaitu Kasus akuntan publik JAS yang diindikasi

melakukan kesalahan dalam mengaudit  laporan keuangan PT. GRI Tbk. Kasus

tersebut  muncul  setelah  adanya  temuan auditor  investigasi  dari  Bapepam yang

menemukan  indikasi  penggelembungan  account  penjualan,  piutang  dan  asset

hingga ratusan milyar  rupiah pada laporan keuangan GRI yang mengakibatkan

perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang.

Berdasarkan  investigasi  tersebut  Bapepam  menyatakan  bahwa  akuntan

publik  yang  memeriksa  laporan  keuangan  GRI  ikut  menjadi  tersangka.  Oleh
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karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah

membekukan  izin  akuntan  publik  JAS  selama  dua  tahun  karena  terbukti

melakukan  pelanggaran  terhadap  Standar  Profesi  Akuntan  Publik  (SPAP)

berkaitan  dengan  laporan  Audit  atas  Laporan  Keuangan  Konsolidasi  PT  GRI

tahun 2003 (Agoes, 2017:170)

Skeptisisme  profesional  auditor  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,

diantaranya keahlian, pengalaman, situasi audit yang dihadapi, dan etika. Keahlian

dan  pengalaman  merupakan  suatu  komponen  penting  bagi  auditor  dalam

melakukan  prosedur  audit  karena  keahlian  seorang  auditor  juga  cenderung

mempengaruhi  tingkat  skeptisisme  profesional  auditor.  Seorang  auditor  harus

telah  menjalani  pendidikan  dan  pelatihan  teknis  yang  cukup  dalam  praktik

akuntansi  dan  teknik  auditing,  sehingga  mampu menjalankan  tugasnya  dengan

baik dan tepat.

Berbagai fenomena audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi

belakangan  ini,  telah  memberikan  dampak  menurunnya  tingkat  kepercayaan

masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Terdapat fenomena audit yang terjadi

baik didalam negeri maupun di luar negeri yang dipublikasikan di berbagai media,

yaitu beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Auditor  dari  member  firm  Price  Waherhouse  Coopers  di  India  menjadi

tersangka,  keduanya  terlibat  dalam  audit  Satyam  Computer  Services  Ltd,
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sebuah perusahaan outsourcing India ternama. Laporan Keuangan yang telah

diaudit melaporkan saldo bank sebesar 50,4 miliar rupees, atau setara dengan

USD  1,04  miliar  yang  sebenarnya  fiktif  (nonexistent).  Kepolisian  India

menuduh  dua  auditor  PWC  bersengkongkol  dengan  chairman Satyam

Computer  Services.  Ltd  melakukan  window  dressing pembukuan.  Kasus

tersebut berujung pada penjeblosan dua auditor PWC dan petinggi Satyam

Computer Services. Ltd ke dalam penjara (Tuanakotta, 2013).

2.  Kualitas audit Kantor Akuntan Publik di Indonesia masih belum memadai

karena  masih  banyak  Kantor  Akuntan  Publik  skala  kecil  yang  tidak

menerapkan  Standar  Pengendalian  Mutu  (SPM)  secara  memadai.

Berdasarkan  hasil  inspeksi  yang  dilakukan  Pusat  Pembinaan  Akuntan  dan

Jasa Penilai (PPAJP) selama Tahun 2012, terdapat Sistem Pengendalian Mutu

yang telah diatur dalam SPAP yang masih belum diterapkan oleh sekitar 67%

dari total 98 Kantor Akuntan Publik skala kecil (perseorangan) yang dipilih

secara acak oleh PPAJP. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas audit KAP

di Indonesia masih perlu dibenahi (Subur, 2012).

Hasil  Pemeriksaan  Pusat  Pembinaan  Akuntan  dan Jasa Penilai  (PPAJP)

yang saat ini berubah nama menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK)

terhadap Kantor Akuntan Publik / Akuntan Publik dari tahun 2011 sampai dengan

tahun  2013,  menunjukkan  masih  banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh

KAP dan AP di Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia, selama periode

taun 2011 sampai  dengan tahun 2013, dan periode tahun 2008 sampai  dengan
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tahun 2009, telah memberikan sanksi peringatan dan pembekuan izin kepada KAP

dan AP.  Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KAP dan AP di Indonesia

selama tahun 2016. Disajikan dalam tabel  sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP dan Akuntan Publik

sumber: Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2016
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Auditor juga harus memiliki keahlian profesional dalam bidang akuntansi

dan  auditing.  Pencapaian  keahlian  didapat  melalui  pendidikan  formal,  yang

selanjutnya  dapat  diperoleh melalui  pengalaman dan praktek audit.  Rahmawati

dan  Winarna.  (2002)  mengemukakan  bahwa expectation  gap  terjadi  karena

kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki,  karena hanya diperoleh

sebatas pada bangku kuliah saja. 

Pengalaman  audit  ditunjukkan  dengan  jam  terbang  dalam  melakukan

prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang

mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan

menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga

dalam  memberi  kesimpulan  audit  terhadap  obyek  yang  diperiksa  berupa

pemberian pendapat. 

Menurut  Libby dan Frederick (1990) pengalaman yang dimiliki  auditor

akan  mempengaruhi  kualitas  auditnya,  mereka  menemukan  bahwa  semakin

banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam

menjelaskan temuan audit.  Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas,

pengalaman  kerja  telah  dipandang  sebagai  faktor  penting  dalam  memprediksi

kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Auditor harus memiliki pengalaman, karena dengan banyaknya pengalaman

seorang auditor  dapat  menentukan  kualitas  audit.  Auditor  yang  berpengalaman

mempunyai  pengalaman  yang  lebih  baik  atas  laporan  keuangan.  Auditor  juga

lebih  mampu  memberi  penjelasan  yang  masuk  akal  atas  kesalahan-kesalahan
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dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada

tujuan  audit  dan  struktur  dari  sistem  akuntansi  yang  mendasari.

Namun  sesuai  dengan  tanggungjawabnya  untuk  menaikkan  tingkat

keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka akuntan publik tidak hanya

perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja, tetapi juga harus independen dalam

pengauditan.  Sedangkan  auditor  yang  tidak  berpengalaman  akan  melakukan

kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Dalam penelitian  yang dilakukan oleh Bawono dan Singgih (2010) yang

mengatakan  bahwa  pengalaman  secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap

kualitas audit, sedangkan secara parsial pengalaman tidak berpengaruh terhadap

kualitas audit. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Purnamasari dan Hernawati

(2013)  bahwa secara  simultan  pengalaman  memiliki  pengaruh  yang  signifikan

terhadap kualitas audit,  namun hasil pengujian secara parsial pengalaman tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil  penelitian dari  Saripudin, Herawaty,

dan  Rahayu (2012)  bahwa  variabel  pengalaman  yang  dimasukkan  dalam  regresi

berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  audit,  yang  artinya  pengalaman

secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  audit.  Hal  ini  didukung  oleh

penelitian Saputra, Susan, dan Nurbaiti (2016) yang mengatakan bahwa secara parsial

variabel  pengalaman  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas

audit yang dapat dilihat melalui koefisien determinasi sebesar 58,9%.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indayani,  Sujana,  dan  Sulindawati  (2015)

mengatakan  bahwa  berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier  ganda,  maka  dapat
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diambil  suatu  justifikasi  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan

pengalaman  kerja  auditor  terhadap  kualitas  audit.  Justifikasi  diambil  dengan

mempertimbangkan  kajian  teori  dan  empiris. Semakin  lama  masa  kerja  sebagai

auditor  maka  akan  mempengaruhi  dalam  profesionalitasnya.  Pengalaman  yang

diperoleh  seorang  auditor  akan  bisa  meningkatkan  judgement  profesional  dalam

pemeriksaan,  di  mana  hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  profesionalitas  seorang

auditor.

Setiap  auditor  diharapkan  memegang  teguh  etika  profesi  yang  sudah

ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi persaingan tidak

sehat dapat dihindarkan. Etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik, hal ini

seiring  terjadinya  beberapa  pelanggaran  etika  yang  dilakukan  akuntan, baik

akuntan  independen,  akuntan  intern  perusahaan, maupun  akuntan  pemerintah

(Astuti.  2009).  Sebagai  contoh  beberapa  perusahaan  yang  terkait  kasus  etika

auditor  seperti:  Kasus  Enron  (Tahun  2001),  Kasus  WorldCom  (Tahun  2001),

Kasus Kimia Farma (Tahun 2002),  Kasus Telkom (Tahun 2002),  Kasus Lippo

(Tahun 2003). 

Perlunya  pemahaman  etika  bagi  profesi  auditor  adalah  sama  seperti

keberadaan  jantung  bagi  tubuh  manusia.  Ada  4  elemen  penting  yang  harus

dimiliki  auditor yaitu  : (1) keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi

atau standar penyusunan laporan keuangan, (2) standar pemeriksaan/auditing, (3)

etika profesi, (4) pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Dari ke 4

elemen tersebut  sangatlah jelas bahwa bagi seorang auditor, persyaratan utama
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yang  harus  dimiliki  diantaranya  adalah  wajib  memegang  teguh  aturan  etika

profesi yang berlaku. 

Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  dan  Suryono  (2016)

mengatakan  bahwa  etika  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap

kualitas  audit.  Hal  ini  menunjukkan bahwa semakin  tinggi  etika yang dimiliki

oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Hal ini  juga diungkapkan dalam penelitian  Djatmiko dan Rizkina (2014)

bahwa etika profesi berpengaruh positif  signifikan terhadap kualitas audit  yang

artinya,  etika profesi berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap

Kualitas Audit.  Apabila  terjadi perubahan sedikit  saja pada etika profesi,  maka

akan terjadi perubahan yang berarti  terhadap Kualitas Audit.  Sehingga semakin

tinggi etika profesi, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Hasil  penelitian  tersebut  juga  disetujui  oleh  Purnamasari  dan  Hernawati

(2013) bahwa secara simultan etika profesi  memiliki  pengaruh yang signifikan

terhadap  kualitas  audit,  begitu  juga  dalam hasil  pengujian  secara  parsial  etika

profesi  juga memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap kualitas  audit.  Dalam

penelitian yang telah dilakukan Maharany, Astuti,  dan Juliardi (2016) diperoleh

hasil  dimana  etika  profesi  auditor  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  audit.

Etika  profesi  berfungsi  untuk  mengatur  tindakan  auditor  dalam  pengambilan

keputusan audit. 

Sedangkan, menurut penelitian Hanjani (2014) pengujian pengaruh variabel

etika auditor terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa etika auditor memiliki
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pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap kualitas  audit.  Auditor  dengan etika

yang lebih baik maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Faktor  lain  yang  mempengaruhi  skeptisisme  profesional  auditor  adalah

gender.  Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara pria dan wanita

dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Webster’s New World Dictionary,  2008).

Menurut Zulaikha (2006) sejak tahun 1975, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

telah  menetapkan  suatu  dekade  wanita  yakni  dasa  warsa  wanita  (1975-1985).

Sejak  saat  itu  dunia  mulai  menyoroti  peranan  wanita,  baik  bagi  dunia  maju

maupun dunia berkembang. Seiring dengan berkembangnya waktu, sekarang ini

profesi auditor tidak hanya digeluti oleh pria. Banyak wanita yang kini menjadi

auditor.

Auditor bertugas untuk memberi penilaian tentang keadaan keuangan suatu

perusahaan.  Terkadang  seorang  auditor  bekerja  tidak  sesuai  dangan  standar

professional  auditor,  melainkan  sesuai  dengan  keinginan  atasan  atau  klien

sehingga  lebih  menguntungakan  pihak  klien.  Inilah  yang  menunjukan  bahwa

auditor tidak melakukan audit judgment dengan baik. 

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya menggunakan audit  judgment

yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  salah  satunya  gender.  Gender  menjadi

salah  satu  faktor  individu  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  yang

memerlukan  judgment  dalam berbagai kompleksitas tugas  (Chung dan Monroe,

2003:2).  Wanita lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi pada saat

ada kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria.
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Hal ini dikarenakan wanita memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan pria

untuk membedakan keputusan.

Women in Development Approach (WID) yang diperkenalkan oleh  United

Stateds Agency for International Development (USAID) memiliki pemikiran dasar

bahwa wanita merupakan “sumber daya yang belum dimanfaatkan” yang dapat

memberikan  sumbangan  ekonomi  dalam  pembangunan  (Ihrom,  1995  dalam

Dermantoto,  2004)  Isu  mengenai  diskriminasi  terhadap  gender dalam  Kantor

Akuntan Publik (KAP) juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti, mengingat

adanya kompetisi yang tidak terbatas dalam karir pada KAP serta adanya tekanan

dalam pekerjaan. Akuntan wanita mungkin menjadi subyek bias negatif di tempat

kerja  sebagai  konsekuensi  dari  anggapan  bahwa  akuntan  publik adalah profesi

stereotype laki-laki.

Isu mengenai pengaruh gender meningkat di lingkungan kerja ketika terjadi

perubahan  komposisi  pekerjaan  berdasarkan  jenis  kelamin  di  perusahaan,

Susetyo (2009:2)  mengatakan  sampai  sekarang  wanita  belum  menunjukan

keberhasilannya  dalam  menempati  jabatan  puncak  dalam  perusahaan  hal  ini

disebabkan karena masih terdapat diskriminasi perlakuan yang berbeda terhadap

hasil kerja atau kinerja auditor wanita dibandingkan dengan auditor pria. 

Namun beberapa  penelitian  sebelumnya  mengatakan  bahwa  gender tidak

berpengaruh signifikan terhadap audit  judgment  karena perbedaan karakter dan

sifat auditor tersebut tidak berpengaruh terhadap audt judgment. Seperti penelitian

yang dilakukan oleh  Indayani,  Sujana,  dan Sulindawati  (2015) bahwa terdapat
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pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  antara  gender terhadap  kualitas  audit.

Sedangkan Widiarta  (2013)  menyatakan  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara

gender terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk

melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Pengalaman  Auditor,  Etika

Audit dan  Gender terhadap  Kualitas Audit (Survey pada Kantor Akuntan

Publik di Wilayah Jawa Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian,  maka  masalah  dalam

penelitian ini  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh pengalaman auditor terhadap  kualitas audit.
2. Apakah ada pengaruh etika audit terhadap kualitas audit.
3. Apakah ada pengaruh gender terhadap kualitas audit.
4. Apakah  ada pengaruh  pengalaman  auditor,  etika  audit,  dan  gender

terhadap kualitas audit secara simultan.

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan bukti  empiris  dilapangan,

seberapa besar pengaruh pengalaman auditor, etika auditor, dan gender terhadap

kualitas audit baik secara parsial atau simultan. 

1.3.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  dari  pengalaman  auditor

terhadap kualitas audit.
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2. Untuk  mengetahui  seberapa  besar   pengaruh  dari  etika  audit  terhadap

kualitas audit.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gender terhadap kualitas audit.
4. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pengalaman  auditor,  etika

audit, dan gender terhadap kualitas audit secara simultan.

1.4   Kegunaan Penelitian
1.4.1   Kegunaan Teoritis

1. Sebagai  pengembangan  ilmu  audit  khususnya  tentang  kualitas  audit,

pengalaman auditor, etika audit, dan gender. 

2. Sebagai masukan empiris untuk menambah informasi khususnya yang

berkenaan dengan ruang lingkup KAP terkait dengan kualitas audit.

3. Sebagai  bahan  pertimbangan  dan  pemikiran  bagi  peneliti  lain  yang

berminat didalam masalah yang diteliti.

1.4.2   Kegunaan Praktis

a.  Bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dan

tambahan  informasi  bagi  auditor  di  kantor  akuntan  publik  mengenai

faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penilaian  audit  atau  audit

judgment.

b.  Bagi Regulator

Pihak-pihak  regulator  yang  mengatur  operasional  KAP  mengawasi

operasi  KAP  dan  auditornya  guna  mencapai  hasil  audit  yang

berkualitas.
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c. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca untuk

menambah  pengetahuan  dan  informasi  dan  tambahan  referensi  bagi

pihak  lain  yang  membutuhkan  sebagai  sarana  pertimbangan  dan

perbandingan dengan penelitian – penelitian.


