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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Meningkatnya pertumbuhan profesi auditor berbanding sejajar dengan 

meningkatnya pertumbuhan perusahaan dalam bentuk badan hukum di Indonesia. 

Perkembangan suatu perusahaan membutuhkan suatu modal, tidak hanya modal 

dari pemilik perusahaan saja melainkan perusahaan juga membutuhkan modal 

dari kreditor yang meminjamkan uangnya, maka timbulah perusahaan yang 

berbadan hukum seperti perseroan terbatas yang modalnya didapat dari 

masyarakat juga. Profesi auditor inilah yang dibutuhkan oleh calon kreditor dan 

investor untuk mendapatkan jasa audit melalui kantor akuntan publik, dikarenakan 

bahwa kantor akuntan publik terdiri dari auditor independen yang artinya berdiri 

sendiri dan bebas, tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen melainkan berdasarkan bukti yang ada, dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan yang bersangkutan.  

Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan 

historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan 

perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi 

nonkomersial lainnya. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa 

auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki 

lisensi sebagai akuntan publik. Kantor Akuntan Publik sering kali disebut auditor 

eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal 

(Arens, Randal dan Mark, 2008). 
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Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. Kompeten disini adalah auditor yang selain 

mempunyai kemampuan memahami kinerja yang ditetapkan namun juga mampu 

menentukan jumlah bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan 

yang akan diambilnya (Arens et al., 2008). Profesi akuntan publik adalah profesi 

kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan dalam mengaudit laporan 

keuangan. Dari profesi akuntan publik, masyarakat  dan pemakai laporan 

keuangan mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap 

informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam pelaporan laporan 

keuangan (Mulyadi, 2002). 

Auditor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam memeriksa 

laporan keuangan pada sebuah perusahaan sebagai seorang yang ahli, auditor 

harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melakukan 

pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan auditor mengumpulkan bukti-bukti 

yang cukup memadai untuk meyakinkan auditor dalam memberikan pendapatnya. 

Selain bukti yang cukup, auditor juga harus melakukan pertimbangan untuk 

menentukan tingkat kesesuaian kriteria bukti-bukti yang auditor kumpulkan agar 

sesuai dengan standar yang berlaku umum. 

Secara umum, suatu pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar 

pemeriksaan yang diterima umum. Tujuannya adalah memberikan kredibilitas 

pada laporan keuangan. Pemeriksaan akuntansi adalah suatu proses sistematik 



3 

 

 

 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan 

tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari 

sudut auditor, pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain, dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha 

perusahaan atau organisasi tersebut (Agoes, 2011).  

Dalam akhir pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, auditor akan 

memberikan opini terhadap hasil pemeriksaannya. Opini audit tersebut diberikan  

berdasakan audit yang dilakukanan dan penemuan bukti audit oleh auditor. Tetapi 

beberapa bukti audit  harus diperoleh secara tepat waktu dan berkecukupan. 

Standar professional mengidentifikasikan pernyataan keuangan seperti 

kelengkapan, ketepatan, dan dapat diukur dimana bukti bukti yang dikumpulkan 

melalui prosedur secara langsung. Efektivitas prosedur dalam memenuhi tujuan 

audit dan biaya pelaksanaan prosedur tersebut harus dipertimbangkan dalam 

pemilihan prosedur yang akan digunakan. Keputusan utama yang dihadapi auditor 

adalah penentuan jumlah bahan bukti yang memadai yang harus dikumpulkan 

untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Hal ini 

perlu mempertimbangkan risiko audit yang akan dihadapi dalam memperoleh 

bukti audit kompeten yang cukup. Dengan menghubungkan seluruh bukti audit 

secara keseluruhan, auditor dapat memutuskan untuk mengeluarkan laporan audit 

jika tidak ada lagi keraguan dalam hasil pemeriksaan auditor. Dengan demikian, 
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auditor harus membuat keputusan mengenai barang bukti audit dan harus 

mempertimbangkan segala aspek yang dapat mempengaruhinya. Keputusan 

auditor dalam pengumpulan bahan bukti dibagi menjadi 4 bagian yaitu: penentuan 

prosedur audit yang digunakan, pengukuran sampel yang akan dipilih untuk 

prosedur yang telah ditentukan, pemilihan item-item dari populasi, dan waktu 

pelaksanaan prosedur tersebut (Arens et al., 2008). 

Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Satandar Umum  

tentang kualitas individu seorang auditor dinyatakan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis 

cukup sebagai auditor. Hal ini berarti, dengan menggunakan keahlian yang 

diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, serta pelatihan teknis yang cukup, 

auditor diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pada Standar 

Umum kedua dinyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan 

perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

Oleh karena itu, auditor harus mempunyai dan mempertahankan sikap ini karena 

sikap-sikap ini sangat diperlukan auditor agar tidak gagal dalam mendeteksi 

kecurangan dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut 

menyembunyikan kecurangan tersebut.  

Pengalaman merupakan suatu alat yang sangat penting yang mempengaruhi 

judgement yang kompleks. Peneliti menginvestigasi kompleksitas tugas atau 

judgement auditor dalam berbagai tingkat pengalaman, bahwa penilaian auditor 

yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat populasi kesalahan yang secara 
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seginifikan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman 

(Sumardi dan Hardiningsih, 2002). 

Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam 

menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai 

kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, meliputi 

pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan 

hubungan dengan rekan seprofesi (Arens et al., 2008). 

Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh 

setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang 

diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa 

tersebut (Arens et al., 2008). 

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia seksi 100 

menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai 

jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung 

jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku 

profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, 

bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (IAI, 2011). 

Banyaknya Kantor Akuntan Publik di Indonesia mengharuskan pemerintah 

melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk memastikan 

bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik. 

Pada Awal September 2009, Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah 

menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan Akuntan 
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Publik dan Kantor Akuntan Publik. Menteri Keuangan menetapkan sanksi 

pembekuan atas izin usaha atas 8 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 

Atas dasar peraturan Menteri Keuangan Nomer: 17/PMK.01/2008. Sebagian dari 

mereka terkena sanksi karena belum mematuhi Standar Auditing– Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Kejadian yang bersangkutan dengan terlibatnya auditor independen dengan 

manajemen perusahaan seperti pada kasus dibekukannya beberapa Kantor 

Akuntan Publik. Ketentuan mengenai praktik Akuntan di Indonesia diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan 

hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari 

perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik 

Indonesia. 

Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik Drs. Rutlan Effendi disebabkan 

karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar 

Auditing - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit 

umum atas laporan keuangan PT Serasi Tunggal Mandiri untuk tahun yang 

berakhir 31 Desember 2006 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan 

auditor independen.  

Sementara sanksi Pembekuan izin Akuntan Publik Drs. Muhamad Zen 

disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap 

Standar Auditing -Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan 

audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 

yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.  
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AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao yang dikenakan sanksi karena yang 

bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit 

umum atas laporan keuangan PT Samcon tahun buku 2008, yang dinilai 

berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen.  

Selama masa pembekuan izin, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu: (i) meliputi jasa 

atestasi yang termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas 

laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan 

proforma, review atas laporan keuangan, serta jasa atestasi lainnya sebagaimana 

tercantum dalam SPAP, dan (ii) dilarang memberikan jasa audit lainnya serta jasa 

yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, 

dan konsultasi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

17/PMK.01/2008, apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak 

berakhirnya masa pembekuan izin tidak melakukan pengajuan kembali 

permohonan persetujuan untuk memberikan jasa, akuntan publik dan kantor 

akuntan publik dikenakan sanksi pencabutan izin. 

Kasus lain atas yang menyangkut profesionalisme dan kinerja auditor terjadi 

pada PT Kimia Farma pada tahun 2002. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

menyatakan adanya kesalahan penyusunan laporan keuangan di PT Kimia Farma 

Tbk 2001. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bepepam diperoleh diperoleh bukti, 

bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma 
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Tbk. Adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated 

(penggelembungan keuntungan) laba bersih tahun 2001 sebesar Rp 32,7 miliar 

yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma 

Tbk. Kesalahan tersebut berupa overstated pada penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, 

overstated pada barang persediaan Rp 23,9. Overstated juga terjadi pada unit 

Pedagang Besar Farmasi (PBF) yakni pada persediaan barang    Rp 8,1 miliar dan 

pada penjualan Rp 10,7 miliar. Kesalahan tersebut dilakukan oleh direksi periode 

1998-Juni 2002 dengan cara membuat dua daftar persediaan harga yang berbeda 

pada 1 dan 3 Februari 2002. Serta melakukan pencatatan ganda atas penjualan 

pada unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada 

unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan.  

Terhadap auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia 

Farma Tbk per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal 

telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan 

membantu manajemen PT Kimia Farma, Tbk menggelembungkan keuntungan. 

Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mengatasi risiko 

audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia 

Farma, Tbk. Sementara Ludovicus Sensi W, rekan Kantor Akuntan Publik HTM 

selaku auditor PT Kimia Farma, Tbk, diwajibkan membayar Rp 100 juta ke kas 

negara karena tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang 

dilakukan oleh PT Kimia Farma, Tbk.  
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Dari fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa 

Kantor Akuntan Publik yang belum mematuhi Standar Professional Akuntan 

Publik. Selain itu, terdapat auditor yang mengalami kegagalan dalam mengatasi 

risiko audit. 

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan 

historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional 

seperti kompetensi  dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Pedoman 

paling luas yang tersedia adalah 10 standar auditing yang berlaku umum (Arens et 

al., 2008). Risiko Audit menurut SA Seksi 312  adalah risiko yang timbul karena 

auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, 

atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. 

Standar Profesional Akuntan Publik  dari IAI mengenai standar pekerjaan 

lapangan seksi 323 menentukan bahwa: “bukti yang cukup dan kompeten harus 

diperoleh melalui inspeksi, konfirmasi dan wawancara sebagai dasar yang 

memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa”. 

Sehingga sebagian besar pekerjaan auditor adalah dalam rangka mendapatkan 

bukti-bukti yang mendukung, atau menyatakan kebenaran relatif dari laporan 

keuangan yang diperiksa (IAI, 2011).  

Dalam Standar Audit Pemeriksaan (SAP) butir 7: 46, standar audit kelima 

untuk audit kinerja dimuat bahwa: “Bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten dan 

relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan 

kesimpulan auditor”. Bukti pemeriksaan dapat digolongkan memjadi 4 kelompok, 
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yaitu: 1. Bukti fisik 2. Bukti dokumenter 3. Kesaksian (Testimonis) dan 4. Bukti 

analisis. Bukti fisik diperoleh dari inspeksi langsung atau pengamatan yang 

dilakukan oleh auditor terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti dokumenter 

terdiri atas informasi yang diciptakan seperti, surat, kontrak, catatan akuntansi dan 

informasi manajemen atas kinerja. Bukti kesaksian diperoleh melalui permintaan 

keterangan, wawancara dan kuisioner. Bukti analisis meliputi perhitungan, 

perbandingan pemisahan informasi menjadi unsur-unsur dan alasan yang rasional.  

Kecukupan bukti audit dalam suatu proses audit sangat bergantung kepada 

penilaian dan faktor risiko, materialitas dan jumlah populasi audit perlu 

mempertimbangkan banyaknya transaksi yang diperiksa serta biaya dan manfaat 

bukti yang diperoleh. Sedangkan kompetensi bukti dipengaruhi oleh faktor-faktor 

relevansi, sumber bukti dan ketepatan waktunya serta keandalan sistem 

pengendalian internal. 

Akhir-akhir ini banyak peneliti yang difokuskan pada pengaruh perbedaan 

pengalaman dalam kinerja auditor dalam memberikan hasil-hasil yang berbeda. 

Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dengan tugas yang berbeda memerlukan 

tingkat pengalaman yang berbeda dan perbedaan pengalaman ini timbul dalam 

pengambilan risiko yang cenderung dilakukan auditor.  

Bila risiko inhern atau risiko pengendalian itu tinggi untuk pos-pos tertentu, 

auditor mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk 

mengumpulkan dan memastikan bukti audit itu tepat, dan telah dievaluasi dengan 

benar. Jika tingkat risiko inhern dan tingkat risiko pengendalian tinggi, dan 
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auditor menginginkan suatu tingkat risiko yang rendah maka diperlukan sejumlah 

bukti audit yang cukup besar (Arens et al., 2008). 

Auditor merespon risiko terutama dalam mengubah luas pengujian dan jenis 

prosedur audit, termasuk memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam prosedur 

audit yang digunakan. Untuk merespon risiko, audit dilakukan oleh staf yang 

lebih berpengalaman (Arens et al., 2008). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengkajinya dengan judul: 

“Pengaruh Pengalaman Auditor, Profesionalisme dan Risiko Audit Terhadap 

Bukti Audit Kompeten yang Cukup” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasikan pokok masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengalaman audit terhadap bukti audit kompeten 

yang cukup 

2. Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap bukti audit kompeten yang 

cukup 

3. Bagaimana pengaruh risiko audit terhadap bukti audit kompeten yang 

cukup 

4. Seberapa besar pengaruh pengalaman audit,  profesionalisme dan risiko 

audit terhadap bukti audit kompeten yang cukup 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan guna mencapai tujuan, yaitu mengetahui: 

1. Apakah pengaruh pengalaman audit terhadap bukti audit kompeten yang 

cukup 

2. Apakah pengaruh profesionalisme terhadap bukti audit kompeten yang 

cukup 

3. Apakah pengaruh risiko audit terhadap bukti audit kompeten yang cukup 

4. Apakah pengaruh pengalaman audit,  profesionalisme dan risiko audit 

terhadap bukti audit kompeten yang cukup 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis sangat mengharapkan melalui penelitian ini akan berguna bagi : 

1. Kantor akuntan publik 

Sebagai bahan masukkan, baik berupa saran atau koreksi sehingga dapat 

membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan dapat menjadi 

bantuan pemikiran yang akan berguna bagi Kantor Akuntan Publik dalam 

menjalankan profesinya. 

2. Penulis 

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai salah satu kegiatan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit laporan keungan, menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam kegiatan dibidang pemeriksaan akuntan 

atau auditing. 
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3. Masyarakat, khususnya di Perguruan Tinggi 

Agar melalui karya ilmiah yang akan disusun ini selain untuk menambah 

pengetahuan juga dapat pula dijadikan referensi penelitian dimasa yang 

akan datang. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

dalam skripsi ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian di 9 Kantor 

Akuntan Publik di Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013 

sampai dengan selesai.  


