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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Beberapa tahun terakhir berbagai peristiwa telah memberikan tantangan
bagi para akuntan publik. Duff (2004), dalam Nugrahanti, Trinandari Prasetya
(2013), menyatakan terbongkarnya skandal akuntansi yang terjadi pada Enron
Corporation, World Com dan beberapa perusahaan publik di Amerika Serikat
telah menyebabkan krisis kepercayaan publik pada kualitas audit yang dihasilkan
oleh akuntan publik.
Hasil penelitian Beasley et. al (2001) dalam Suzy Noviyanti (2008), yang
didasarkan pada AAERs (Accounting and Auditing Release) dan SEC selama 11
periode (Januari 1987 – Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab
kegagalan auditor dalam menditeksi kecurangan adalah rendahnya tingkat
skeptisisme auditor. Berdasarkan penelitian tersebut, dari 45 kasus kecurangan
dalam laporan keuangan, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak
menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai dan ini merupakan
urutan ketiga dari audit defisiensi yang paling sering terjadi. Hal ini membuktikan
bahwa skeptisisme profesional harus dimiliki dan diterapkan oleh auditor sebagai
profesi yang bertanggung jawab atas opini yang diberikan pada laporan keuangan.
Messier et., al. (2008:54), menyatakan bahwa:
“ketelitian profesional, mensyaratkan auditor menerapkan skeptisisme
profesional, yang merupakan tingkah laku yang termasuk selalu
mempertanyakan dan menentukan secara kritis bukti audit.”

2

Boynton dan Kell (2003:16), menyatakan bahwa:
“Salah satu jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik adalah jasa
audit atas laporan keuangan. Audit tersebut terutama ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor,
kreditur, calon investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah.”
Arens et., al. (2012:24), menyatakan:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of corespondence
between the information and astablished criteria.”
Auditing merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Konrath (2002:5), menyatakan:
“auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating
evidence regarding assertions about economic actions and events to
ascertain the degree of correspondence between those assertions and
established criteria and communicating the result to interested users.”
Messier et., al. (2008:16), menyatakan bahwa:
“auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas
tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian
antara asersi-asersi tersebut dengan menetapkan kriteria yang telah
ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.”
Agoes, Sukrisno (2012:4), menyatakan bahwa:
“auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan
butki-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
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Arens et., al. (2012:183), meyatakan bahwa:
“manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan
akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang
memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar.”
Karena menjalankan bisnis sehari-hari, manajemen perusahaan mempunyai
pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan serta aktiva,
kewajiban, dan ekuitas ketimbang auditor.
Agoes, Sukrisno. Jand Husada (2012:10), menyatakan bahwa:
“laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu
diaudit kerena : (1) ada kemungkinan bahwa laporan keuangan
mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, (2)
laporan keuangan yang sudah diaudit dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian akan lebih meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.”
Arens et., al, (2012:164), menyatakan bahwa:
“profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab yang besar dalam
menjalankan pekerjaannya dengan kehati-hatian profesional (due
profesional care) guna mengemban kepercayaan masyarakat yang telah
diberikan kepadanya.”
Undang-undang Republik Indonesia No 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik (2011:53), profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa
utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh
publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.
Berbagai fenomena audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi
belakangan ini, telah memberikan dampak menurunnya

tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Beberapa fenomena audit baik yang
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terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah dipublikasikan di
berbagai media, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.

Dua auditor dari member firm Price Watherhouse Coopers di India menjadi
tersangka, keduanya terlibat dalam audit Satyam Computer Services Ltd,
sebuah perusahaan outsourcing India ternama. Laporan keuangan yang telah
diaudit melaporkan saldo bank sebesar 50,4 miliar rupees, atau setara dengan
US$ 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 di dalam penjara. Tuanakota, Thodorus M. (2013).

2.

Arthur Andersen, kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan
Enron, telah kehilangan objektivitasnya dalam mengevaluasi metode
akuntansi Enron. Tidak adanya independensi diduga keras timbul karena
Arthur Andersen bertindak baik sebagai auditor internal mapun eksternal dan
fakta bahwa Arthur Andersen dibayar puluhan juta dolar atas biaya konsultasi
yang terpisah yang jumlahnya melebihi biaya atas audit eksternal itu sendiri.
Messier (2006).

3.

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 oleh PPAJP selama tahun 2012,
terdapat Sistem Pengendalian Mutu yang telah diatur dalam SPAP yang
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masih belum diterapkan oleh kira-kira 67% dari total 98 Kantor Akuntan
Publik skala kecil (perseorangan) yang dipilih scara acak oleh PPAJP. Hal
tersebut ditambah dengan kasus-kasus pelanggaran KAP sesuai dengan
pemeriksaan PPAJP selama tahun 2010-2011 (Lihat tabel 1.1) menunjukan
bahwa mutu kualitas audit KAP di Indonesia masih perlu dibenahi. (Subur,
Langgeng, Ketua PPAJP. 2012).
4.

Kualitas audit KAP di Indonesia masih belum memadai karena spesialisasi
auditor di Indonesia yang dihasilkan oleh BPK, BPKP, maupun KAP masih
bermutu rendah. Mutunya masih dirasakan belum memadai ekspekasi
masyarakat pengguna jasa audit, berdasarkan hasil pemantauan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama kualitas spesialisasi auditor
dibidang forensic auditing, dan dibidang pasar modal (Money market). (Bisri,
Hasan. Wakil Ketua BPK. 2011).
Hasil Pemeriksaan Pusat Pembinaan Jasa Akuntan dan Jasa Penilai
(PPAJP) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, menunjukan masih banyaknya
pelanggaran yang dilakukan oleh KAP dan AP di Indonesia.

Menteri

Keuangan Republik Indonesia, selama periode tahun 2011 sampai dengan
tahun 2013, dan periode

tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, telah

memberikan sanksi peringatan dan pembekuan izin kepada Kantor Akuntan
Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP). Beberapa pelanggaran yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Indonesia
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selama periode tahun 2010 sampai dengan 2011, dan periode tahun 2008
sampai dengan tahun 2009 disajikan dalam tabel 1.1 dan 1.2 sebagai beriku:

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) terhadap
Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) dari tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013

No Tahun

Jumlah
AP/KAP yang
diperiksa
AP

1
2
3

2011
2012
2013

53
127
99

KAP
39
98
62

Jumlah Pelanggaran
yang dilakukan AP

Jumlah Pelanggaran
yang dilakukan AP

Administrasi Teknis Teknis Aministrasi
SPAP SPM
3
51
25
9
13
94
61
21
23
59
31

Jumlah Sanksi
yang dikenanan
terhadap
AP/KAP
AP
KAP
3
12
6

-

Sumber: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Kementrian
Keuangan Republik Indonesia-Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 20112013.
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Tabel 1.2.
Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang terjadi di
Indonesia selama Tahun 2008 – 2009
Nama
No Akuntan
Publik
1
EL

2

OPA

3

TH

4

DH

5

SS

6

AHN

7

LP

8

RH

9

MZ

Jenis Pelanggaran

Sanksi

Pelanggaran terhadap SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. SR tahun
2005 dan PT. HBP tahun 2004.
Pelanggaran terhadap SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. ESI tahun
2007.
Pelanggaran terhadap Kode Etik
Akuntan Publik.

Sanksi pembekuan izin praktik
selama 12 bulan terhitung sejak
tanggal 6 Maret 2008.

Pelanggaran terhadap SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. PS
(Persero) tahun 2005.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
kaporan keuangan PT. ST
(Persero) tahun buku 20042008.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. ST
(Persero) periode tahun buku
2002-2003.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. ST
(Persero) periode tahun buku
yang berakhir tanggal 30 Juni
2007.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. STM
untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2006.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. PBM
tahun buku 2007.

Sanksi pembekuan izin praktik
selama 9 bulan terhitung sejak
tanggal 28 April 2008.
Sanksi pembekuan izin usaha
selama 24 bulan terhidung sejak
tanggal 11 Juni 2008.
Sanksi pembekuan izin pratik
selama 6 bulan terhitung sejak
tanggal 20 Juni 2008.
Sanksi pembekuan izin selama 3
bulan terhitung sejak tanggal 21
Juli 2008.

Sanksi pembekuan izin selama 3
bulan terhitung sejak tanggal 21
Juli 2008.

Sanksi pembekuan izin selama 3
bulan tehitung sejak tanggal 21
Juli 2008.

Sanksi pembekuan izin selama 9
bulan terhitung sejak tanggal 15
Desember 2008.

Sanksi pembekuan izin selama 3
bulan terhitung sejak tanggal 22
Desember 2008.
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10

U

11

TW

12

IMO

13

ZAF

Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan Yayasan
Kesejahteraan Karyawan PT. P
tahun buku 2007.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan Yayasan
Kesejahteraan Pegawai PUBP
untuk periode tanggal
31
Oktober 2006-31 Juli 2007.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. ME tahun
buku 2006.
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT. LILS
tahun buku 2007.

Sanksi pembekuan izin selama 3
bulan terhitung sejak tanggal 10
Desember 2008.

Sanksi pembekuan izin selama
12 bulan terhitung sejak tanggal
10 Desember 2008.

Sanksi pembekuan izin selam 7
bulan terhitung sejak tanggal 10
Desember 2008.
Sanksi pembekuan izin praktik
selama 6 bulan terhitung sejak
tanggal 23 Januari 2009.

Sumber: Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan (2008-2009), dalam
Agoes, Sukrisno (2012: 68).

Tabel 1.3.
Kasus pelanggaran oleh KAP yang terjadi di Amerika Serikat Berdasarkan SEC’s
Litigation Releases Tahun 2009 – 2012
No
1

Litigation
Released
Tokyo, Japan 6
Juli 2012

Nama KAP

Tuduhan

KPMG (USA), LLP dan Telah melanggar GAAS,
Ernst & Young (USA), tidak melakukan prosedur
LLP
pendeteksian
risiko
kecurangan,
dan
tidak
(Diberi sanksi denda)
melakukan
komunikasi
efektif, antar auditor dalam
audit, sehingga kasus skandal
kecurangan
dalam
perusahaan tersebut tidak
terdeteksi
membawa
kebangkrutan.
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2

Washington , D.C
13 Juni 2013

BDO (USA), LLP
(Diberi sanksi peringatan
dan denda)

3

Irvine, California
4 Juni 2012

Mayer,
Hoffman
McCann, LLP
(Dicabut izin
KAPnya)

4

5

praktek

Buffalo,
New Brock,
Schechter
York
Polakoff, LLP
23 Mei 2012

(Dicabut izin
KAPnya)

Washington, D.C
9 Mei 2012

&

&

praktek

Deloitte
Touche
Tohmatsu CPA Ltd,
Shanghai. China
(Diberi
sanksi
peringatan dan denda)

6

7

Washongton, D.C
4 Mei 2012

New York,
28 Januari 2012

Ernst & Young . LLP
(Diberi sanksi peringatan
dan denda)
Ernst & Young LLP
(Diberi sanksi peringatan
dan denda)

Telah melanggar GAAS,
khusus standar independensi,
dengan menjadi “tax shelter”
bagi klien-klien mereka yang
telah melakukan kecurangan
perpajakan sejak tahun 19972009.
Telah melanggar GAAS,
dengan hanya bertindak
sebagai tukang cap saja
(rubber
stamp),
bukan
bertindak sebagai auditor
yang profesional
Telah melanggar GASS,
karena menerbitkan laporan
auditor
tiga
perusahaan
China & Taiwan, yang
terdaftar di SEC, hanya
mengandalkan kepada hasil
audit KAP local, di kedua
negara tersebut, tanpa direview kertas kerja auditnya
terlebih dahulu.
Diduga telah melanggar
GAAS, dan tidak bersedia
menyerahkan kertas kerja
auditnya atas perusahaan
China “Longtop Financial
Technologies Limited”, yang
terdaftar di pasar modal
Amerika Serikat, untuk direview oleh pihak SEC.
Telah melanggar GAAS,
standar independensi, dengan
menjadi “advocate Lobbyist”
dari klien-klien audit mereka.
Telah melanggar GAAS,
dengan melakukan audit
failures, yang disebabkan
oleh tidak melaksanakan
audit
prosedures
sesuai
dengan GAAS terhadap
„Medicis
Pharmaceutical
Corp‟ yang telah menjadi
kliennya sejak 20 tahun yang
lalu.
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8

Washington, D.C Deloitte
Touche Telah melanggar GAAS,
20
Desember Tohmatsu (USA), LLP
dengan memberikan jasa
2011
audit yang tidak memadai

(Diberikan
sanksi kepada
klien-kliennya
peringatan dan denda)
(sebanyak 57 klien yang direview oleh PCAOB).
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Washington, D.C
5 April 2011

Defisiensi
audit:
Gagal
menemukan kesalahan dalam
Laporan Keuangan auditan,
disclosures
laporan
keuangan tidak lengkap,
bukti yang dikumpulkan
tidak
mencukupi
untuk
mendukung Opini Audit
yang diterbitkan. Semua
difisiensi mengarah kepada
gagal audit (audit failures).
Price
Waterhouse Telah melanggar GAAS,
Coopers LLP
dengan melakukan audit
berkualitas rendah, dan tidak
(Diberi sanksi peringatan sesuai
dengan
GAAS,
dan denda)
terhadap „Satyam Computer
Services Limited‟, yang
mengakibatkan
fraud
(kecurangan
akuntansi)
dalam perusahaan tersebut
tidak
terditeksi
selama
beberapa
tahun,
yang
mengakibatkan
kerugian
kepada
stakeholders
perusahaan.
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10

Chicago,
4 Maret 2009

KPMG International dan Telah melanggar GAAS,
KPMG (USA) LLP
dengan
tuduhan
bahwa
sebagai auditor perusahaan,
(Diberi sanksi peringatan mereka
telah
gagal
dan denda)
melakukan audit, disebabkan
spesialisasi
auditor
dari
KPMG sebenarnya telah
mengindentifikasikan
beberapa kecurangan dan
kesalahan dalam laporan
keuangan
perusahaan.
Namun, partner KPMG yang
bertanggung jawab dengan
audit,
berusaha
untuk
menyembunyikan kesalahan
tersebut,
guna
menjaga
hubungan
baik
mereka
dengan pihak manajemen
klien. Dampak akhirnya
perusahaan tersebut harus
dilikuidasi.

Sumber:
Securities
Echange
Commision
(2009-2012),
http://www.sec.gov/litigation/-litreleases/2012/lr20927.shtml, dalam
Sarwoko, Iman (2013).

melalui:
disertasi:

Berbagai kasus tersebut di atas, berdampak kepada menurunnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.
Tuanakota, Theodorus M. (2011:77), menyatakan salah satu penyebab
dari suatu gagal audit (audit failure) adalah rendahnya skeptisisme profesional.
Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap
kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tandatanda bahaya (red flags, warning signs) yang mengindikasikan adanya kesalahan
(accounting error) dan kecurangan (fraud). Auditor yang dengan disiplin
menerapkan skeptisisme professional, tidak akan terpaku pada prosedur audit
yang tertera dalam program audit. Skeptisisme professional akan membantu
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auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan
risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan.
SPAP (2011:230). skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang
mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara
kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan
kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan
dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan
dan penilaian bukti audit secara objektif. Pengumpulan bukti audit secara objektif
menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupuan bukti tersebut.
Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisisme
profesional harus digunakan selama proses audit. Auditor tidak menganggap
bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak mengangap bahwa
kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisisme
profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena
keyakinannya bahwa manajemen tidak jujur.
Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:1136). skeptisisme berasal dari
kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu. Sedangkan profesional:
1. bersangkutan dengan profesi; 2, memerlukan keahlian khusus untuk
menjalankannya.
SPAP, SA 150. (2011). Standar umum yang pertama mensyaratkan, audit
harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
yang cukup sebagai auditor. Bonner (1990), menyatakan bahwa pengetahuan
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mengenai spesifik tugas membantu kinerja auditor berpengalaman melalui
komponen pemilihan dan pemborosan bukti terhadap penetapan resiko audit
Hasil penelitian Jeffrey (1996), dalam Suraida, Ida (2005), menyatakan
bahwa auditor berpengalaman dalam suatu bidang substantif

memiliki lebih

banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu
pemahaman yang baik mengenai peristiwa. Hal tersebut sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Tubbs (1992), yang menyatakan bahwa auditor
yang berpengalaman memiliki keunggulan antara lain : (1) mereka lebih banyak
mengetahui kesalahan, (2) mereka lebih akurat mengetahui kesalahan, (3) mereka
tahu kesalahan tidak khas, (4) pada umumnya hal – hal yang berkaitan dengan
faktor – faktor kesalahan (ketika kesalahan terjadi dan tujuan pengendalian
internal dilanggar) menjadi lebih menonjol. Pengalaman merupakan atribut
penting auditor.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:1205), tanggung jawab
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).
Standar Audit (SA 110.02), auditor memiliki tanggung jawab untuk
merencanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai mengenai apakah
laporan keuangan bebas dari salah saji material, apakah disebabkan oleh
kekeliruan atau kecurangan. Karena jenis bukti audit dan karakteristik
kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, tetapi tidak mutlak
bahwa salah saji material terditeksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai
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bahwa salah saji, apakah disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak
material terhadap laporan keuangan akan terditeksi.
De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di
mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu
pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan
kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.
Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah
untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pada akhir pemeriksaan
umum atas laporan keuangan auditor independen akan menerbitkan suatu laporan
akuntan yang di dalamnya auditor independen menyatakan suatu pendapat atas
laporan keuangan yang telah diaudit. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan
yang diaudit oleh auditor independen diharuskan oleh Standar Profesional
Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyatakan bahwa
“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak
dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikul oleh auditor.
Bertitik tolak dari fenomena yang diungkapkan dalam latar belakang
tersebut di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kualitas audit

15

dapat ditingkatkan jika auditor yang melakukan audit memiliki skeptisisme
profesional yang tinggi, pengalaman yang memadai serta tanggung jawab yang
tinggi. Dengan demikian, maka kualitas audit yang baik akan berdampak kepada
pemberian opini yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul
“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, PENGALAMAN, DAN
TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS
AUDIT”. Dengan mengambil judul ini diharapkan nantinya peneliti mendapatkan
pemahaman yang komprehensif tentang skeptisisme profesional, pengalaman dan
tanggung jawab auditor terhadap kualitas audit.

1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional, pengalaman, dan tanggung
jawab akuntan publik terhadap kualitas audit secara parsial.
2. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional, pengalaman, dan tanggung
jawab akuntan publik terhadap kualitas audit secara simultan.

1.3. Maksud dan tujuan Penelitian
1.3.1. Maksud Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti empiris di lapangan,
seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional, pengalaman, dan tanggung
jawab akuntan publik terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun simultan.
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1.3.2.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh skeptisisme profesional, pengalaman, dan tanggung jawab akuntan
publik terhadap kualitas audit secara parsial.
2. Pengaruh skeptisisme professional, pengalaman, dan tanggung jawab akuntan
publik terhadap kualitas audit secara simultan.
.
1.4.

Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan

ilmu maupun bagi kegunaan operasional.

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu sebagai berikut:
1.

Bagi dunia akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah,
sehingga mendukung atau melengkapi teori-teori dari hasil penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan auditing.

2.

Bagi para peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
bagi para peneliti berikutnya dengan topik-topik yang masih relevan baik
yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan pengembangan penelitian
sejenis dimasa yang akan datang.
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1.4.2.
1.

Kegunaan Operasional

Bagi akuntan publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada para akuntan publik mengenai pentingnya sikap skeptisisme
profesional, pengalaman, dan tanggung jawab akuntan publik, sehingga dapat
meningkatkan kualitas audit.

2.

Bagi kantor akuntan publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas audit.

3.

Bagi Institut Akuntan Publik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan untuk mengembangkan pendidikan profesional
berkelanjutan khusunya yang berkaitan dengan skeptisisme profesional,
tanggung jawab akuntan publik dan kualitas audit.

