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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat para 

pelaku bisnis harus mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka 

memenangkan persaingan. Banyak pihak yang mempunyai kepentingan dalam 

kegiatan usaha tersebut mulai dari pemegang saham selaku penanam modal, bank 

sebagai pemberi pinjaman modal kerja, serta pemerintah yang memiliki peranan 

dalam penetapan pajak dan penarikan pajak terutang. Berdasarkan hal tersebut, 

perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang berkualitas agar dapat 

memberikan informasi kepada pihak pihak yang terkait. Dalam menyusun laporan 

keuangan, seorang akuntan harus membuat laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI). 

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pihak Managemen masih 

memungkinkan terjadinya salah saji yang dilakukan secara tidak sengaja maupun 

yang dilakukan secara sengaja (fraud). Untuk mengurangi resiko tersebut, maka 

perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) . 

Kantor Akuntan Publik adalah profesi yang bertanggung jawab untuk  

menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Salah satu jasa akuntan publik 
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adalah   memberikan   informasi   yang   akurat   dan   dapat   dipercaya   untuk  

pengambilan keputusan bagi para pengguna. Profesi akuntan publik merupakan 

profesi kepercayaan masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan penilaian  

yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Akuntan publik  bertugas 

untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan dan memberikan  suatu 

pendapat apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha entitas sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK)  dan juga SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik). 

Kualitas Laporan Audit yang baik, yaitu sesuai dengan Standar Auditing 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang meliputi  standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dalam melaksanakan audit, 

auditor dihadapkan pada kondisi yang berbeda-beda, oleh sebab itu seorang auditor 

harus mampu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan tepat karena bukti 

audit mempunyai tingkat persuasive yang berbeda. Bukti audit yang dikumpulkan 

oleh auditor terdiri dari berbagai jenis yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, 

dokumentasi, pengamatan, tanya jawab dengan klien, rekonstruksi, dan prosedur 

analitis. Setiap jenis bukti memiliki tingkat persuasive yang berbeda-beda. 

Konfirmasi dianggap sebagai bukti yang bernilai tinggi dibandingkan bukti dari 

prosedur analitis, semakin persuasive  tingkat bukti tersebut maka semakin mahal 

juga biaya yang harus dikeluarkan oleh auditor.  
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Tingkat bukti memiliki kehandalan yang terdiri dari dua faktor yaitu adanya 

kecukupan bukti serta bukti tersebut reliable. Dua faktor tersebut menyebabkan 

seorang auditor harus menyusun program audit yang efektif karena seorang  auditor 

akan selalu menghadapi kondisi waktu yang sangat terbatas serta biaya yang 

dibutuhkan dalam melakukan kegiatan audit yang cukup mahal.  

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak auditor yang tidak mampu 

menyusun laporan audit terutama dalam membuat program audit yang baik serta 

prosedur audit secara rinci, salah satu fenomena yang terjadi yaitu dari Kasus di 

India yang melibatkan salah satu the big four, yang entitasnya bernama Satyam 

Computer Services, Ltd. Laporan keuangan yang diaudit mencantumkan cash and 

bank (kas dan setara kas) sebesar Rupee 50,4 miliar atau setara dengan USD 1,04 

miliar, yang sesungguhnya tidak ada (fiktif). Pada Maret 2008, Satyam melaporkan 

kenaikan revenue sebesar 46,3 persen menjadi 2,1 milyar dolar AS. Di Oktober 

2008, Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21 

persen menjadi 2,55-2,59 milyar dolar pada bulan Maret 2009.. Pada 2004, jumlah 

kekayaan Ramalinga Raju mencapai 495 juta dolar. Sungguh ironis, pada 7 Januari 

2009, Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 milyar dolar saldo 

kas & bank Satyam adalah palsu (jumlah itu setara dengan 94% nilai kas & bank 

Satyam di akhir September 2008). Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran 

direksi Satyam, Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai 

pendapatan bunga diterima di muka (accrued interest), mencatat kewajiban lebih 

rendah dari yang seharusnya (understated liability) dan menggelembungkan nilai 

piutang (overstated debtors). Akan tetapi pada 14 Januari 2009, auditor Satyam 



4 

 

Christopher Max Brugman, 2014 
STUDY FENOMENOLOGIS PENINGKATAN KUALITAS AUDIT PADA KAP X 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

selama 8 tahun terakhir – Price Waterhouse India mengumumkan bahwa laporan 

auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak reliable karena dilakukan berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Institusi akuntan di India (ICAI), 

meminta PwC memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam. ( 

Surat Kabar online Tempo Rabu, 03 November 2010 jam 05:36 WIB ) 

Selain terjadi kasus mengenai kurang baiknya kualitas audit di negara india , 

terjadi juga kasus yang terjadi di dalam negeri Indonesia yaitu, kasus yang menimpa 

akuntan publik JAS yang di indikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit 

laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. menyebabkan munculnya 

keraguan atas opini audit dan akibatnya masyarakat mengkritik profesi auditor. 

Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam 

yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset 

hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT. Great River,  Tbk. yang 

mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam 

membayar hutang. Berdasarkan investigasi Bapepam menyatakan bahwa akuntan 

publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River, Tbk ikut menjadi 

tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 

November 2006 telah membekukan izin akuntan publik JAS selama dua tahun 

karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT. 

Great River, Tbk. tahun 2003 ( www.tempo.com).  

http://www.tempo.com/
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Selain kasus diatas, ternyata masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan 

oleh para auditor eksternal sehingga mendapat sanksi dari IAPI (Institut Akuntan 

Publik Indonesia) seperti yang tersusun dalam tabel. 

Tabel 1.1 

Daftar Pelanggaran KAP 

NO TAHUN 
BANYAK 

KASUS 
JENIS PELANGGARAN 

1 2006 1 Pelanggaran SA- SPAP 

2 2007 7 

Pelanggaran SA-SPAP mengenai Atestasi 

Laporan Portofolio, Restatement Adjustment 

Laporan Keuangan, dan Audit Laporan 

Keuangan. 

3 2008 50 
Pelanggaran SA-SPAP mengenai Audit Laporan 

Keuangan dan pelaksanaan Audit Umum. 

4 2009 40 

Pelanggaran SA-SPAP mengenai Penugasan 

Audit Umum Laporan Keuangan, pelaksanaan 

Audit Umum, Audit Laporan Keuangan Dana 

Pensiun, dan belum mengikuti PPL sebanyak 30 

SKP. 

5 2010 11 

Pelanggaran SA-SPAP mengenai Penugasan 

Audit Umum Laporan Keuangan, dan 

pelaksanaan Audit Umum. 

6 2012 1 

Pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 3 ayat (1) PMK No. 

17/PMK.01/2008 yaitu memberikan jasa audit 

umum atas laporan keuangan suatu entitas lebih 

dari 3 Kali berturut-turut. 

Sumber: Ikatan Akuntan Publik Indonesia 
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Pelanggaran terhadap SA-SPAP merupakan simbol bahwa ada beberapa KAP 

yang belum memenuhi standar yang di tetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik 

Indonesia). Kita bisa lihat dari tahun  2006 baru ada satu kasus mengenai 

pelanggaran SA-SPAP, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 50 

kasus pada tahun 2008 sehingga mencerminkan bahwa belum adanya kepatuhan 

dari KAP itu sendiri dalam menerapkan Standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi 

pada tahun 2009 hingga tahun 2012 terjadi penurunan kasus pelanggaran dari tahun 

2009 terjadi 40 kasus hingga tahun 2012 hanya tinggal 1 kasus saja, sehingga dapat 

kita ambil kesimpulan bahwa KAP di Indonesia telah mulai menerapkan standar 

yang berlaku.  

Banyak upaya yang dilakukan oleh KAP yang , mulai dari menata kertas 

kerjanya. Salah KAP kecil yang berada di Indonesia yaitu KAP X. KAP X 

merupakan salah satu KAP yang digolongkan sebagai  KAP  Second-tier,  disebut 

KAP Second-tier karena KAP tersebut melakukan audit terhadap perusahaan yang 

tidak listing di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa argumen yang coba 

dibangun mengenai KAP Second tier, pertama, KAP Big 4 dan KAP Second-tier 

berada dalam standar dan peraturan kerja yang sama, sehingga kedua kelompok 

KAP akan berusaha sejalan dengan standar dan peraturan tersebut. Hasilnya, 

kualitas audit yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda. Kedua, KAP Second-tier 

memiliki pengetahuan yang lebih dalam akan keadaan domestik yang 

memungkinkan mereka untuk mendeteksi lebih awal segala bentuk ketidakwajaran 

(Louis, 2005). Tentu saja argumen ini kembali dapat diperdebatkan   dengan   

menimbang   kedekatan   auditor   dengan   klien   dapat memunculkan isu 
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independensi auditor dan berakibat pada kualitas audit. Ketiga, ukuran KAP yang 

lebih kecil memaksa auditor Second-tier untuk melakukan usaha yang lebih besar 

dalam melakukan proses audit guna meminimalkan risiko audit yang akan  muncul  

akibat  tidak  mampu  membeli  asuransi  secara  menyeluruh untuk melindungi 

mereka. Berdasarkan argumen diatas resiko yang dihadapi oleh KAP X saat 

melaksanakan audit cenderung lebih besar, akan tetapi KAP X justru kurang teratur  

dalam menyusun kertas mulai dari pengaturan tata letaknya, pengkodean kertas 

kerja hingga Management kertas kerjanya sehingga menyebabkan kualitas auditnya 

menurun, walaupun demikian KAP X tetap berusaha meningkatkan kualitas audit 

laporannya dengan melakukan pengkodean terhadap kertas kerja, serta 

pengendalian kertas kerjanya sehingga dapat kembali meningkatkan kepercayaan 

klien serta dapat menghindari sanksi dari pemerintah. 

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

negeri, memberikan dampak besar kepercayaan publik terhadap profesi akuntan 

publik. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar dalam masyarakat yaitu mengapa 

justru kasus-kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik, di mana seharusnya 

mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas 

relevansi dan keandalan laporan keuangan. Auditor dituntut untuk 

mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara 

menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Kualitas hasil kerja auditor dapat 

dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Agar dapat menghasilkan laporan audit yang 
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berkualitas, auditor harus bekerja secara profesional, termasuk saat menghadapi 

kompleksitas audit.   

Banyak penelitian yang  dilakukan mengenai kualitas laporan audit. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Waggoner et.al (1996), mengemukakan bahwa 

alokasi waktu untuk penugasan tidak cukup, maka auditor mungkin 

mengompensasikan dengan kerja mereka dengan cepat, dan hanya menyelesaikan 

tugas-tugas yang penting saja sehingga mungkin menghasilkan kinerja yang tidak 

efektif. Sedangkan Riyadeni (2003) mengatakan bahwa kualitas pekerjaan auditor 

berhubungan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 

dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan 

bukti pemeriksaan yang digunakan untuk mendukung pendapat auditor dan sikap 

independensinya terhadap klien. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Kelley dan Margheim (1992) 

menemukan bahwa tekanan fee memberikan insentif bagi para auditor untuk 

menekankan pada pengendalian biaya yang dihasilkan dalam bentuk anggaran 

waktu yang berkurang dan kualitas audit yang lebih rendah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dezoort (2002)  menyatakan bahwa adalah hal yang umum 

ditemukan bahwa di bawah tekanan anggaran waktu, individu cenderung akan 

bekerja dengan cepat sehingga akan berdampak pada penurunan kinerjanya. Time 

budget pressure akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas 

pekerjaan audit.  



9 

 

Christopher Max Brugman, 2014 
STUDY FENOMENOLOGIS PENINGKATAN KUALITAS AUDIT PADA KAP X 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Justinia Castellani (2008) 

menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Sehubungan dengan hal tersebut, auditor harus dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya. Faktor penting dalam 

diri auditor yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi dan dua 

professional care. Auditor yang independen adalah yang tidak mudah dipengaruhi, 

tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada pihak lain pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya. Auditor yang independen akan 

memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa 

sehingga jaminan atas keandalan laporan yang diberikan dapat dipercaya pihak-

pihak yang berkepentingan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan penggunaan metode 

kualitatif  adalah penelitian terdahulu lebih sering menggunakan metode kuantitatif 

sedangkan penulis lebih memilih menggunakan metode kualitatif, disebabkan 

sudah banyaknya  penelitian kuantitatif  yang dihasilkannya tidak memberikan 

gambaran secara komprehensif mengenai kualitas audit. Sedangkan penelitian ini 

dapat memberikan gambaran secara komprehensif. Oleh sebab itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Fenomenologis Peningkatan Kualitas 

Audit pada KAP X “ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  maka  pertanyaan 

penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana upaya yang dilakukan KAP X dalam meningkatkan kualitas audit pada 

implementasi penugasan audit laporan keuangan ?”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk   mengetahui   upaya yang dilakukan 

KAP X dalam meningkatkan kualitas audit pada implementasi penugasan audit 

laporan keuangan”. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian 

ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pengembangan Ilmu  

Memberikan wawasan dan pengetahuan, sehingga memberikan masukan 

dalam megembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul 

yang diangkat oleh penulis. 
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2. Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan menurunnya kualitas audit dan sebagai sarana pengembangan 

ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis di perkuliahan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Digunakan untuk menjadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang tertarik melakukan penelitian akan kualitas audit. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis yang dirasakan oleh Auditor dan Klien dalam 

penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

membuat laporan audit klien tanpa mengurangi kualitas dari laporan tersebut. 

2. Bagi Klien  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi agar dapat lebih 

selektif dalam memilih jasa audit. 


