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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian saat ini mengarah pada globalisasi, dengan 

kebebasan persaingan usaha diantara negara-negara  di  dunia. Pengaruh globalisasi 

tersebut membawa dampak bagi banyak hal, tidak terkecuali bagi jasa audit dan 

profesi auditor independen atau akuntan publik di Indonesia. Adanya kebutuhan 

akan laporan keuangan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat, membawa banyak perusahaan tergantung pada jasa audit yang 

ditawarkan oleh akuntan publik. 

Dalam menjalankan perannya, akuntan publik dituntut untuk menjunjung 

tinggi profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya, sesuai 

Kode Etik Akuntan Publik. Kode etik merupakan produk kesepakatan yang 

mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk 

diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang 

diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu (Rahayu, 

2013:49). 

Kode etik dimaksudkan sebagai panduan tentang bagaimana seharusnya para 

akuntan publik bertindak. Namun, karena profesi ini semakin berkembang dan 

peningkatan persaingannya pun semakin tajam, upaya untuk menerapkan kode etik 

dengan tepat menjadi semakin sulit. Farhan (2009: 3) menyebutkan bahwa banyak 

laporan keuangan perusahaan yang mendapat unqualified opinion dari akuntan 

publik, namun justru setelah laporan itu keluar, perusahaan yang bersangkutan 
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mengalami kepailitan. Hal ini mengindikasikan ada yang tidak beres dalam proses 

pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Demi menjaga kepercayaan masyarakat, 

akuntan publik  selayaknya memberikan jasa dengan kualitas terbaik. 

Audit yang  dilakukan akuntan publik atau auditor dikatakan  berkualitas,  

jika  memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Kualitas  audit  

yang  baik  akan  tercapai  apabila  seorang  auditor dapat mematuhi syarat dasar 

untuk menjadi auditor dimana auditor harus memiliki sikap independensi, 

kompetensi, dan  due professional care  dalam melakukan audit agar suatu laporan 

keuangan dapat dipercaya. 

Kualitas  audit terjadi  jika  auditor  dapat  memberikan  jaminan  bahwa  

tidak  ada  salah  saji  yang material  (no  material  misstatements)  atau kecurangan  

(fraud)  dalam  laporan keuangan  auditee.  Auditor  sendiri memandang  kualitas  

audit  terjadi  apabila  mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dan 

dapat menilai resiko bisnis auditee. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang 

akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas.  

Opini audit yang berkualitas tentu saja lahir dari proses audit yang 

berkualitas. Proses audit yang berkualitas adalah proses yang dirancang untuk 

menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-

cara yang adil (Al-Thuneibat et al., 2011). Audit atas laporan keuangan 

dimaksudkan untuk menurunkan resiko informasi yang diberikan dan memperbaiki 

pengambilan keputusan (Arens et al., 2011). Karena itu, perbaikan atas kualitas 
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audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari 

pemeriksaan laporan keuangan. 

Terdapat contoh kasus penyimpangan akuntan publik, antara lain adalah 

Manipulasi Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2005. 

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI, perusahaan 

BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp. 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti 

dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 

Miliar. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan 

dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005, yaitu: 

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan 

keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.  

2. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak 

pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai 

piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung 

beban pajak itu.  

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai 

komulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 

Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 

sebagai bagian dari hutang (antaranews.com). 

Dalam kasus tersebut, seorang akuntan publik yang bersangkutan sudah 

melanggar kode etik profesi akuntan, diantaranya yaitu:  

- Kode etik pertama yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi.  
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- Kode etik kedua yang dilanggar yaitu kepentingan publik dan objektivitas. 

 Dengan banyaknya kasus akuntan publik yang terjadi mengakibatkan 

kualitas audit dipertanyakan. Kualitas audit dipengaruhi oleh sikap akuntan publik 

dalam menerapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Peran Kode Etik Profesi 

Akuntan Publik yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah tanggung jawab 

profesi, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan 

perilaku profesional. Beranjak pada uraian tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian:  

“Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas maka identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kantor Akuntan Publik sudah menjalankan kode etik profesi 

akuntan publik 

2. Apakah Kode Etik Profesi Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas 

audit 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai pemahaman etika profesi auditor dan kualitas auditor di KAP. Sedangkan 

tujuan penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara pemahaman etika profesi terhadap kualitas audit di KAP. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Harapan penulis atas penelitian yang dilakukan adalah dapat memberikan 

manfaat: 

1) Bagi penulis, menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

mengenai auditor. 

2) Bagi organisasi, meningkatkan pengetahuan mengenai peranan auditor 

yang telah ada dalam organisasi, sehingga dapat dilakukan upaya agar 

pelaksanaan auditor lebih profesional. 

3) Bagi pihak lain, sebagai sumber informasi dan titik tolak bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di beberapa KAP di Bandung. Untuk 

memperoleh data dan menjawab masalah yang telah diteliti. Sampel KAP yang 

akan diteliti adalah kantor akuntan publik yang terdaftar pada Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) Wilayah Bandung, yaitu : 

1. KAP ABUBAKAR USMAN & REKAN (CABANG) 

Izin Cabang Nomor : 545/KM.1/2009 (10 Juni 2009) 

Jl. Abdurahman Saleh No.40 Lantai 2Bandung 40174 

Telp: (022) 6004663Fax: (022) 6004663I. 

2. KAP MOCH. ZAINUDDIN, SUKMADI DAN REKAN 

Izin Usaha Nomor : 695/KM.1/2013 (9 Oktober 2013) 

Jl. Melong Asih No.69 B  Lantai 2 Cijerah 

Telp: (022) 6075691 
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3. KAP DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG DAN ALI 

(CABANG) 

Izin Cabang Nomor : 401/KM.1/2013 (4 Juni 2013) 

Jl. Haruman No.2 Kelurahan Malabar Kec.Lengkong Bandung 40262 

Telp: (022) 7309646, 7312939, 7208343  

4. KAP SABAR & REKAN 

Izin Usaha Nomor : 1038/KM.1/2012 (15 Oktober 2012) 

Jl. Kancra No.62 Buah Batu Bandung 40264 

Telp: (022) 72554222 

5. KAP DRA. YATI RUHIYATI 

Izin Usaha Nomor : KEP-605/KM.17/1998 (24 Agustus 1998) 

Jl. Ujung Berung Indah Berseri 1 

Blok 9 N0.4 Bandung 40611 

Telp: (022) 7803828  

Waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan April 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


