
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia saat ini, ekonomi dan bisnis semakin mengalami 

perkembangan. Sejalan dengan perkembangan tersebut berdampak terhadap 

meningkatnya permintaan atas jasa audit. Faktor-faktor yang mendukung 

tingginya permintaan jasa audit di Indonesia adalah karena pertumbuhan ukuran 

dan kompleksitas bisnis, perkembangan pasar modal, serta adanya perundang-

undangan atau berbagai peraturan yang berlaku. 

Pada era globalisasi saat ini perusahaan harus berhadapan dengan adanya 

pasar bebas Asia-Pasifik yang akan mengakibatkan banyaknya akuntan-akuntan 

luar negeri masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut akan berpengaruh kepada 

permintaan jasa audit di KAP dalam negeri, di mana lapangan kerja untuk para 

auditor dalam negeri semakin menurun. Ditambah lagi dengan adanya auditor 

dalam negeri yang mengalami kegagalan dalam melakukan audit. Sehingga 

integritas dan objektivitas para akuntan publik di dalam negeri diragukan dan 

lebih memilih untuk memakai jasa audit asing. (www.kompas.com diakses pada 4 

November 2014). 

Maka jika auditor gagal dalam memberikan kepercayaan pada klien dan 

tidak bisa melindungi kepentingan publik maka hal tersebut mengisyaratkan 

bahwa kantor-kantor akuntan publik tidak secara konsisten memberikan jasa audit 

berkualitas tinggi.  
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Melihat kenyataan yang ada, auditor merupakan pihak yang bertanggung 

jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan/instansi itu bebas 

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau bahkan 

kecurangan, maka sudah sepantasnya hal tersebut diberi perhatian lebih karena 

adanya suatu harapan yang tinggi terhadap kinerja auditor sebagai orang yang 

profesional dan independen. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan 

keahlian khusus, sehingga dapat menjadi orang yang ahli dalam bidang auditing 

dan akuntansi (Seruni, 2011). Sementara itu, KAP bertanggung jawab untuk 

mematuhi SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KAP wajib 

mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan 

profesionalnya, yaitu bahwa KAP dan para stafnya akan independen terhadap 

kliennya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan bahwa 

staf KAP kompeten secara profesional, objektif dan akan menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care). 

Oleh karena itu, KAP harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan 

SPAP. (SPAP, 2011 16000.1 No.02). 

Kepercayaan para klien mulai berkurang ketika kasus mengenai KAP yang 

mengalami pembekuan izin oleh Departemen Keuangan. Hal ini didasarkan pada 

UU No. 5 2011 tentang Akuntan Publik yaitu pasal 1 yang menyebutkan bahwa: 

“Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, 
adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh 

Akuntan Publik dalam pemberian jasanya”. 
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Tabel 1.1 dibawah ini merupakan daftar nama KAP dan akuntan publik 

yang dibekukan pada 17 September 2009. 

 

Tabel 1.1 

Kasus AP dan KAP yang Dibekukan 

No Nama  Kasus  

1. Akuntan Publik Drs. 

Basyiruddin Nur 

Belum mematuhi SA dan SPAP dalam 

melaksanakan audit umum atas laporan 

keuangan PT. Datascrip. 

2. Akuntan Publik Drs. Hans 

Burhanuddin Makarao 

Belum mematuhi SA dan SPAP dalam 

melaksanakan audit umum atas laporan 

keuangan PT. Samcon. 

3. KAP Drs. Dadi Muchidin Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP 

tahun takwin 2008. 

4. KAP Matias Zakaria Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP 

tahun takwin 2007-2008. 

5. KAP Drs. Soejono Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP 

tahun takwin 2005-2008. 

6. KAP Drs. Abdul Aziz B Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP 

tahun takwin 2005, 2007, dan 2008. 

7. KAP Drs. M. Isjawara Tidak menyampaikan laporan tahunan KAP 

tahun takwin 2007-2008. 

Sumber: infobanknews 

 
Institut Akuntan Publik Indonesia harus memperhatikan dan mempersiapkan 

antisipasi terhadap fenomena yang terjadi dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya 

yang dilakukan tertulis dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu KAP (PSPM). 

setiap pengendalian mutu KAP di Indonesia ini berdasarkan PSPM IAPI tahun 2011 

terdiri dari 9 unsur, yaitu: Independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, 
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pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan 

klien, serta inspeksi.  

Kinerja auditor dapat diukur melalui empat dimensi personalitas, yaitu 

kemampuan, komitmen profesional, motivasi dan kepuasan kerja. Seorang auditor 

yang memiliki kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan 

loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. Kinerja 

KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor secara ideal di dalam 

menjalankan profesinya. (Larkin, 1990 dalam Trianingsih, 2007). 

Pihak IAPI sebagai lembaga yang mewadahi para akuntan Indonesia 

semestinya harus tanggap terhadap adanya aturan baru yang berlaku secara 

internasional, sehingga dengan adanya keseragaman KAP lokal tidak akan kalah 

dengan KAP non-lokal. Selain itu, untuk menghasilkan sistem pengendalian mutu 

Kantor Akuntan Publik yang baik perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak 

pemerintah, di mana dalam hal ini berperan yaitu BPKP berdasarkan Keppres 

No.31 tahun 1983 pasal 3 huruf P yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai 

fungsi untuk melakukan pengawasan kegiatan kantor akuntan publik. Pengawasan 

juga dilakukan intern pihak IAPI dan memberikan sanksi apabila melakukan 

pelanggaran oleh anggotanya. (Rikawati, 2012). 

Manfaat dari pelaksanaan sistem pengendalian mutu tersebut, akan 

berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan penugasan audit dan proses penugasan 

audit, diantaranya terhadap perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan 

tahap yang sangat penting dalam penugasan audit. Kualitas perencanaan audit 

dengan sendirinya sangat menentukan kualitas tahap-tahap penugasan audit 
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berikutnya. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian mutu yang dilakukan 

KAP akan mengoptimalkan kinerja para auditor. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan mengingat pentingnya 

sistem pengendalian mutu di dalam KAP guna meningkatkan kinerja auditor, 

maka penulis mengambil topik sebagai berikut: “Pengaruh Sistem Pengendalian 

Mutu Terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, perlu 

adanya ruang lingkup atau identifikasi masalah untuk mempermudah penjelasan. 

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan sistem pengendalian mutu yang diterapkan di KAP-

KAP yang ada di Bandung sudah memadai. 

2. Apakah sistem pengendalian mutu di kantor akuntan publik berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis di dalam melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik 

di Bandung adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengandalian mutu di kantor 

Akuntan Publik di Bandung. 
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2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya dan jika ada maka seberapa besar 

pengaruh sistem pengendalian mutu di kantor akuntan publik terhadap 

kinerja auditor.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Setiap penelitian tentu diharapkan berguna baik untuk peneliti maupun 

pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Maka pelaksanaan 

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi: 

1. Penulis 

Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem 

pengendalian mutu di KAP dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

peningkatan kinerja auditor dan memahami konsep yang diberikan pada 

masa perkuliahan dengan realita yang ada di sebuah perusahaan atau 

pengaplikasian di dunia nyata.  

2. Pihak KAP 

Bahan masukan yang positif bagi KAP baik dalam membenahi para 

auditor yang dimiliki untuk meningkatkan dan mengembangkan KAP 

menjadi lebih baik dan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini.  
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3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau 

rekomendasi untuk pengembangan penelitian serta menjadi sumber 

informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dengan membahas tema 

yang sama dengan penelitian ini. 

 

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi guna mendukung 

pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas wawasan maupun 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu auditing, khususnya dalam 

sistem pengendalian mutu dan kinerja auditor yang menjadi bahasan utama dari 

penelitian ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dari penelitian ini dilakukan dibeberapa Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang berada di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan 1 

Desember 2014 sampai dengan bulan 15 April 2015. 

 

 


