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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari 

profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan (Mulyadi, 2002:2). 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, akuntan publik dituntut untuk dapat 

lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam memberikan jasa. 

Akuntan publik sebagai auditor eksternal dituntut untuk memiliki dedikasi 

terhadap profesinya mengikuti kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi 

profesinya yaitu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Hal ini dilakukan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peranan Kantor Akuntan Publik. 

Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar 

audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdiri dari 

Standar Umum, Standar Pekerjaaan Lapangan, dan Standar Pelaporan guna 

menunjang profesionalisme (Herydan Merrina Agustiny, 2007). 

Menurut Hery dan Merrina Agustiny(2007) ada empat elemen penting 

yang harus dimiliki oleh akuntan, yaitu keahlian dan pemahaman tentang standar 

akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, standar 

pemeriksaan/auditing, etika profesi dan pemahaman terhadap lingkungan bisnis 

yang diaudit. Persyaratan utama yang harus dimiliki oleh auditor adalah wajib 

memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku. 
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Menurut Alvin A, Arensetal. (2008: 98) etika (ethics) secara garis besar 

dapat difenisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. 

Menurut Sukrisno Agoes (2012: 42) setiap manusia yang memberikan jasa 

dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa 

tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu. Kode Etik 

Profesi Akuntan Publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan 

Publik Indonesia untuk betugas secara bertanggung jawab dan objektif. 

Seperti pada kasus Akuntan Publik Ruchjat Kosasih & Partner yang dinilai 

oleh Ketua Bapemam Fuad Rahmany terbukti ikut serta melakukan pemalsuan 

terhadap laporan auditor independen Bank Lippo pada tahun 2002. Kasus ini 

bermula dari adanya tiga versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam 

untuk periode 30 September 2002 yang masing-masing berbeda. Ketiga laporan 

berbeda itu diberikan pertama kepada publik atau diiklankan melalui media massa 

pada 28 November 2002 yang memiliki kelalaian mencantumkan kata audit 

padahal belum diaudit, laporan kedua diberikan kepada BEJ pada 27 Desember 

2002 dan laporan ketiga disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 

Januari 2003 yang berisi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) padahal masih 

ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh Akuntan Publik Ruchjat 

Kosasih sampai akhirnya mengeluarkan opini. Kasus-kasus diatas menyebabkan 

profesi akuntan beberapa tahun terakhir telah mengalami krisis kepercayaan. Hal 

ini membuktikan bahwa masih banyak akuntan publik yang tidak menegakkan 

etika profesi dalam menjalankan tugas profesinya. Alasan yang mendasari 

diperlukannya perilaku profesional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan 
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kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari 

yang dilakukan secara perorangan (Yeni Indra Mayeni, 2011). 

Seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik 

untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa 

memberikan opini yang tepat. Dalam menjalankan tugasnya auditor harus 

mempertahankan sikap mental independen didalam memeberikan jasa profesional 

sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang diatur oleh 

IAI. Sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta (in fact)

maupun dalam penampilan (in appearance) (Mulyadi, 2002). 

Menurut Nichols dan Price, 1976 (dalam Goodman Hutabarat, 2012) 

seringkali dalam pelaksanaan aktivitas auditing, seorang auditor berada dalam 

konflik audit. Konflik dalam sebuah audit akan berkembang pada saat auditor 

mengungkapkan informasi tetapi informasi tersebut oleh klien tidak ingin 

dipublikasikan kepada umum. Konflik ini akan menjadi sebuah dilema etika 

ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang menyangkut indenpendensi 

dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi di sisi lainnya. 

Pengembangan dan kesadaran etis/moral memainkan peran kunci dalam semua 

area profesi akuntansi. Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema 

etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Menurut Deis 

dan Giroux,1992 (dalam Godman Hutabarat, 2012) bahwa pertimbangan 

profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, sehingga kesadaran 

etika moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam 

pekerjaan audit. 
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Selain itu, audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan 

sikap skeptisisme profesional (StandarProfesionalAkuntanPublik, 2001).  

Auditor dituntut untuk melaksanakan skeptisisme profesionalnya sehingga 

auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama, karena kemahiran profesional seorang auditor mempengaruhi ketepatan 

opini yang diberikannya. Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti 

kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan 

pendapat dapat tercapai dengan baik (Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 2008 ). 

Skeptisisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas 

audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau 

membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat 

mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Kemahiran 

profesional auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh 

auditor, sehingga secara tidak langsung skeptisisme profesional auditor ini akan 

mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik (Maghfirah dan 

Syahril, 2008 ). 

Seperti pada kasus pemeriksaan laporan keuangan tahun 2012 pada 

kementrian agama dan kementrian dalam negeri. Dalam pemeriksaanini 

kementrian dalam negeri dan kementrian agama sebenarnya sudah mendapatkan 

opini WTP DPP (wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan), namun 

BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada dua 

kementrian itu. Menurut salah satu anggota V BPK rencana pemeriksaan tersebut 



5 

dikarenakan di kementrian dalam negeri banyak menemukan penyajian persediaan 

blanko e-ktp yang tidak seluruhnya didukung hasil rekonsiliasi antar dokumen 

secara memadai, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap yang berasal dari tugas 

pembantu yang tidak tertib. Audit investigasi terhadap kementrian agama terkait 

aset. Satuan kerja di kementrian ini mencapai 4.467, sehingga butuh pemeriksaan 

untuk memastikan keberadaanya, peruntukan, kepemilikan dan nilai aset tersebut 

(Akuntanonline,2013 BPK akan audit investigasiKemenagdanKemendagridari 

www.akuntanonline.com). 

 Dari kasus diatas terlihat diawal bahwa laporan keuangan sudah diberi 

opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasakan tetapi BPK 

menemukan adanya penyajian persediaan yang tidak sesuai dengan yang 

seharusnya, kurangnya skeptisme dari auditor sebelumnya membuat adanya 

pemeriksaan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dari dua kementrian 

tersebut. 

Seorang auditor yang memiliki skeptisisme professional tidak akan menerima 

begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk 

memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. 

Auditor harus menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam 

laporan keuangan bias saja terjadi. Sikap skeptisisme professional akan membawa 

auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga 

diperoleh opini audit yang tepat (SuzzyNovyanti, 2008) 

Menurut Hery dan Agustiny Merrina (2007) seorang auditor dalam membuat 

keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional, yang 
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didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat 

suatu keputusan yang adil. Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk pendapat 

(opinion) mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan 

publik(external auditor) memanfaatkan laporan audit atau produk auditing untuk 

mengkomunikasikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan yang 

diperiksanya. Kebanyakan perusahaan menginginkan Unqualified Opinion 

sebagai hasil dari laporan audit, agar performancenya terlihat bagus di mata 

publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar. 

Berdasarkan uraian diatas telah menggugah penulis sebagai peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang :“Pengaruh Etika dan Skeptisme Profesional 

Auditor terhadap Ketepatan PemberianOpini Audit”(Studi Empiris Pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang 

dapat diidentifikasi: 

1. Apakah terdapat pengaruh etika terhadap ketepatan pemberian opini audit 

? 

2. Apakah terdapat pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap 

ketepatan pemberian opini audit ? 

3. Apakah terdapat pengaruh etika dan skeptisme profesional auditor 

terhadap ketepatan pemberian opini audit ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap ketepatan pemberian opini 

audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap 

ketepatan pemberian opini audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh etika dan skeptisme profesional auditor 

terhadap ketepatan pemberian opini audit. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Sebagai sarana mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai pengaruh etika, dan skeptisme profesional auditor bagi 

ketepatan pemberian opini audit di Kantor Akuntan Publik. 

2. Bagi Auditor 

Sebagai masukan bagi para auditor di Kantor Akuntan Publik dalam hal 

penetapan etika dan skeptisme propesional auditor yang dapat berdampak 

terhadap ketepatan pemberian opini audit yang dihasilkan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai profesi 

akuntan terutama profesi akuntan publik dan menjadi bahan referensi 

khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat 

menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis melakukan penelitian di beberapa KAP di Kota Bandung. Adapun waktu 

penelitian dilakukan dari bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014. 


