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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara di Asia 

tahun 1997-1998 menimbulkan keprihatinan terhadap kacaunya perekonomian 

nasional. Banyak perusahaan “gulung tikar” akibat ketidakberdayaan menghadapi 

krisis dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (going concern). 

Keadaan tersebut diperparah dengan terungkapnya kasus skandal akuntansi yang 

dilakukan oleh 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) terbaik di Indonesia. Mereka 

diduga terlibat dalam  praktik  kecurangan  akuntansi yang mengakibatkan kolaps-

nya 37 bank. Ke-10 KAP tersebut adalah Hans Tuanakotta & Mustofa (Deloitte 

Touche Tohmatsu’s affiliate), Johan Malonda & Partner (Nexia International’s 

affiliate), Hendrawinata & Partner (Grant Thornton International’s affiliate), 

Prasetyo Utomo & Partner (Arthur Andersen’s affiliate), RB Tanubrata & Partner, 

Salaki & Salaki, Andi Iskandar & Partner, Hadi Sutanto, S. Darmawan & Partner, 

Robert Yogi & Partner (Pujianto, 2012). 

Kasus mengenai KAP kembali terulang, ketika pemerintah melalui 

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan pemberian sanksi berupa 

pembekuan izin usaha kepada akuntan publik dan KAP. Hal ini didasarkan pada 

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik 

(Setiawati, 2009).  
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Berikut daftar nama akuntan publik dan KAP yang dibekukan pada 17 

September 2009, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. 
Kasus AP dan KAP yang Dibekukan 

No Nama  Kasus 
1. Akuntan Publik Drs. 

Basyiruddin Nur 
Belum sepenuhnya mematuhi SA dan SPAP 
dalam pelaksanaan audit umum atas laporan 
keuangan PT Datascrip. 

2. Akuntan Publik Drs. Hans 
Burhanuddin Makarao 

Belum sepenuhnya mematuhi SA dan SPAP 
dalam pelaksanaan audit umum atas laporan 
keuangan PT Samcon. 

3. Kantor Akuntan Publik Drs. 
Dadi Muchidin 

Tidak menyampaikannya laporan tahunan 
KAP tahun takwin 2008. 

4. Akuntan Publik Drs. Dadi 
Muchidin 

Selaku Pemimpin KAP Drs. Dadi Muchidin. 

5. Kantor Akuntan Publik Matias 
Zakaria 

Tidak menyampaikannya laporan tahunan 
KAP tahun takwin 2007-2008. 

6. Kantor Akuntan Publik Drs. 
Soejono 

Tidak menyampaikannya laporan tahunan 
KAP tahun takwin 2005-2008. 

7. Kantor Akuntan Publik Drs. 
Abdul Azis B 

Tidak menyampaikannya laporan tahunan 
KAP tahun takwin 2005, 2007, dan 2008. 

8. Kantor Akuntan Publik Drs. 
M. Isjwara 

Tidak menyampaikannya laporan tahunan 
KAP tahun takwin 2007-2008. 

Sumber: infobanknews 

Banyaknya kasus yang melibatkan KAP telah menggambarkan 

bagaimana akuntan publik pada KAP bersangkutan telah melanggar prinsip dasar 

dan etika profesi. Hal ini akan berdampak pada KAP lainnya dimana kredibilitas 

akuntan publik dipertanyakan dan perusahaan menjadi lebih kritis dalam memilih 

KAP, sehingga adanya tuntutan kepada para akuntan publik untuk lebih 

meningkatkan kualitas jasa yang dihasilkan. 

Arens et al (2012) mengelompokkan tiga jenis jasa yang dihasilkan KAP, 

yaitu jasa assurance, jasa assurance lainnya, dan jasa nonassurance. Jasa yang 

paling sering diberikan adalah jasa assurance berupa audit atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen menyediakan informasi yang 
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diperlukan pengguna (user). Hendriksen et al (2000:136) menyebutkan tujuan 

FASB (Finally Accounting Standard Board) dalam penyajian pelaporan 

keuangan: (1) pengambilan keputusan; (2) membantu dalam penetapan jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian arus masuk kas bersih; serta (3) menyediakan informasi 

mengenai sumber daya ekonomi suatu perusahaan. FASB juga menyebutkan dua 

karakteristik penting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan 

(relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sulit 

untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga 

yang independen, yaitu akuntan publik.  

Audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik digunakan untuk 

memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain 

itu, audit atas laporan keuangan dapat menengahi konflik kepentingan antara 

pembuat informasi (manajemen) dan pengguna informasi (pemilik, investor, 

kreditur, pemerintah) (Taylor dan Glezen, 1994). 

Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik 

mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak profesional dan memberikan 

jasa yang berkualitas bagi kliennya. Dalam perikatan jasa profesional, KAP 

bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar 

yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa 

yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). 

Oleh sebab itu, adanya suatu keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki sistem 
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pengendalian mutu (SPAP, 2011:16000.1). Sistem pengendalian mutu mencakup 

struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan 

SPAP sehingga harus komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi, 

kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1). 

Berdasarkan penelitian A., M. Ikbal (2008) pada KAP non-afiliasi di 

Jakarta, menunjukkan tingkat penerapan sistem pengendalian mutu termasuk 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan penetapan prosedur, pemahaman, dan 

pelaksanaan sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan kebutuhan KAP akan 

mendorong untuk mencapai standar yang memadai dari kinerja yang diharapkan 

masyarakat. 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) menyebutkan 

unsur-unsur sistem pengendalian mutu, yaitu : leadership responsibilities for 

quality within the firm, relevant ethical requirements, acceptance and 

continuation of client and engagements, human resources, engagements 

performance, and monitoring (Arens et al, 2012). Sedangkan di Indonesia, 

penerapan sistem pengendalian mutu didasarkan pada Pernyataan Sistem 

Pengendalian Mutu (PSPM) yang terdiri dari 9 unsur, yaitu: independensi, 

penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaaan, pengembangan 

profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi (SPAP, 

2011:16000.2). 

Selain itu, KAP wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam 

menentukan hubungan profesionalnya bahwa staf KAP kompeten secara 
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profesional, objektif, dan akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan 

cermat dan seksama (SPAP, 2011:16000.1). Persyaratan profesional yang 

dituntut adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik 

sebagai auditor independen (SPAP, 2011:110.3).  

Menurut Ashton (1991), pengetahuan spesifik dan lama pengalaman 

bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Cloyd (1997) 

berpendapat bahwa besarnya usaha yang dicurahkan auditor untuk menyelesaikan 

sebuah pekerjaan akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan yang 

dimiliki, sehingga tingkat pengetahuan auditor dapat meningkatkan kualitas kerja. 

Sedangkan, Choo dan Trotman (1991) memberikan bukti empiris bahwa auditor 

berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum (atypical) 

dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang 

berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dalam 

menemukan item-item yang umum (typical). Sehingga, kompetensi 

mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas audit (AAA Financial 

Accounting Standard Committee, 2000). 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, menunjukkan bagaimana 

seharusnya akuntan publik dapat memenuhi kualifikasi bahwa anggota KAP harus 

memiliki kompetensi profesional, kecermatan dan keseksamaan profesional, 

perencanaan dan supervisi, dan data relevan yang memadai (Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik, 2001).  

Tingginya tingkat kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, harus 

diantisipasi dengan lebih memperhatikan kualitas audit. Sikap profesional seorang 
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akuntan publik dapat ditonjolkan dengan kompetensi yang dimiliki dalam 

menyelesaikan pekerjaan, sedangkan sistem pengendalian mutu akan menjamin 

pelaksanaan audit pada KAP sehingga menghasilkan audit yang lebih berkualitas. 

Pada akhirnya, audit yang berkualitas inilah yang akan meningkatkan kredibilitas 

akuntan publik sekaligus memperoleh keyakinan atas keandalan laporan keuangan 

agar lebih dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit, penulis tertarik untuk mengangkat kembali tema 

penelitian tersebut. Maka, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: 

“Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu dan Kompetensi Auditor 

terhadap Kualitas Audit”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit? 

2. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit? 

3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian mutu dan kompetensi auditor 

secara simultan terhadap kualitas audit? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang dapat dianalisis, sehingga dapat diketahui pengaruh sistem pengendalian 

mutu dan kompetensi yang dimiliki terhadap kualitas audit. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian mutu terhadap kualitas 

audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian mutu dan kompetensi 

auditor secara simultan terhadap kualitas audit. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai 

sistem pengendalian mutu dan kompetensi yang harus dimiliki seorang 

auditor, serta pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Penelitan 

ini juga merupakan salah satu syarat menempuh ujian tingkat sarjana pada 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung. 

2. Bagi KAP 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bahan masukan berupa 

saran untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja auditor dalam 

memberikan hasil audit yang berkualitas. 
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3. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu dokumentasi guna memberikan 

sarana yang dibutuhkan sebagai bahan kajian bagi pihak dengan objek 

penelitian yang serupa. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sebagai bahan pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota 

Bandung dan Jakarta. Dengan waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013. 


