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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan pada 

bulan Juni 2005.  

Tidak dapat dipungkiri setiap pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat, 

kampanye partai politik pasti tidak terhindarkan. Kampanye partai politik 

dilaksanakan untuk mempromosikan pasangan calon yang maju dalam pemilihan 

khususnya dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan 

simpati dari rakyat sehingga partai politik tersebut dapat memenangkan pemilihan 

tersebut dengan perolehan suara terbanyak.  

Tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaan kampanye 

ini, biaya yang besar akan diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan 

kampanye, dewasa ini biasa disebut sebagai dana kampanye. Menurut Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 dana kampanye 

merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan 

pasangan calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. 
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Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tentu harus 

dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 19 

ayat (1)  mengatur bahwa pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan 

laporan dana kampanye kepada KPU. Kemudian pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan 

bahwa KPU melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit 

Dana Kampanye. Bersambung pada Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa KPU 

menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  

41  ayat  (1)  untuk  melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di 

daerah yang bersangkutan.  Maka, setelah KPU menerima LPPDK dari Pasangan 

Calon selanjutnya KPU menyerahkan LPPDK kepada KAP untuk diaudit 

kepatuhannya. 

Adanya beberapa problematika pada audit dana kampanye yang sempat 

diungkapkan oleh Instruktur Audit Dana Kampanye dari IAPI Anton Silalahi di 

Ruangan Media Center Bawaslu, Jl. M. Thamrin, Jakarta, Jumat (27/11) dalam 

(Paat/HA, 2015) yaitu : 

1. Audit dana kampanye tidak disertai dengan anggaran yang wajar atau 

memadai sehingga memunculkan kekhawatiran akan kualitas hasil audit 

dana kampanye jauh di bawah standar dan tidak profesional. 

2. Audit dana kampanye tidak disertai dengan proses audit yang komprehensif 

3. Tidak adanya kontrol audit dana kampanye  

4. Persoalan audit dana kampanye dapat berdampak buruk pada profesi 

akuntan publik dan KAP serta akuntabilitas audit dana kampanye.  
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Menurut Sososutikno (2003) auditor dituntut dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara profesional sehingga laporan audit yang dihasilkan akan 

berkualitas. Kualitas pekerjaan auditor berhubungan dengan kualifikasi keahlian, 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, dan sikap 

independensinya terhadap klien. Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas 

seorang auditor dapat menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi 

dalam sistem akuntansi klien. 

Dalam penelitian Antony (2014) dengan judul yang sama namun studi kasus 

yang berbeda yaitu pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 mengatakan 

bahwa adanya ancaman yang tersirat dalam kasus audit dana kampanye yaitu 

adalah kualitas pekerjaan audit itu sendiri. Kondisi mengenai peraturan komisi 

pemilihan umum (PKPU), undang-undang mengenai batasan waktu penyelesaian 

audit dana kampanye, tuntutan kualitas audit dalam audit dana kampanye memicu 

terjadinya perilaku reduksi kualitas audit.  Hasil dari penelitian tersebut adalah 

bahwa KAP “Z” terindikasi telah membantu Partai Politik membuat asersi partai 

politik peserta pemilihan umum tahun 2014 tentang laporan penerimaaan dan 

pengeluaran dana kampanye dengan ditemukannya dokumen yang berbentuk 

blank format. Hal tersebut termasuk perilaku reduksi kualitas audit karena tidak 

sesuai dengan PKPU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 paragraf 10.  

Menariknya yang menjadi sorotan penelitian ini adalah jumlah entitas yang 

diaudit atau klien KAP tidak berbanding signifikan dengan jumlah KAP yang 

bersedia mengaudit. Contoh saja dari pemilihan umum periode 2009 terdapat 

lonjakan peserta yang mencapai 34 partai, dengan entitas sejumlah 20 ribu dan 
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jumlah KAP yang bersedia mengaudit sebesar 79 KAP maka jika dirata-rata 

setiap KAP akan menangani klien sekitar 250 entitas. Sedangkan dalam Pasal 79 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, akuntan publik wajib 

menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari setelah peserta Pemilu 

menyerahkan laporan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran 

selambat-lambatnya 60 hari setelah hari pemungutan suara (Antony, 2014). 

Melihat kasus tersebut, tersirat sebuah ancaman terhadap kualitas audit nantinya 

seperti yang di katakan Antony (2014) dalam penelitiannya yang juga mengenai 

studi kasus audit dana kampanye. Karena anggaran waktu yang diberikan dan 

permasalahan lain yang terkait dengan audit dana kampanye ini, perilaku reduksi 

kualitas audit akan muncul sebagai penyebab ancaman kualitas audit tersebut. 

Menurut Pierce & Sweeney (2004) perilaku reduksi kualitas audit 

didefinisikan sebagai setiap tindakan  yang  dilakukan  auditor selama 

pelaksanaan  prosedur audit  yang mengurangi efektivitas bukti-bukti audit yang 

dikumpulkan. Perilaku reduksi kualitas audit dapat dilakukan dengan berbagai 

tindakan seperti penghentian prematur audit, review yang dangkal atas dokumen 

klien, tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan 

klien, penerimaan atas penjelasan klien yang tidak memadai, mengurangi 

pekerjaan audit dari yang seharusnya dilakukan, dan tidak memperluas scope 

pengauditan ketika terdeteksi transaksi atau pos yang meragukan. (Kelley & 

Margheim, 1990; Malone & Roberts, 1996; Otley & Pierce, 1996; Pierce & 

Sweeney, 2004). Perilaku  RKA  merupakan  masalah  yang  serius  karena  

mereduksi  kualitas audit secara langsung (Otley & Pierce, 1996). 
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Menurut Rhode (1978) menunjukkan mayoritas anggota AICPA yang 

menjadi respondennya mengakui mereka kadang-kadang melakukan tindakan 

audit disfungsional dalam pelaksanaan program audit. Faktor yang mendorong 

perilaku tersebut adalah: (1) kendala anggaran waktu audit, (2) tahapan audit yang 

dipertimbangkan tidak penting, (3) batas waktu penyelesaian audit yang 

ditetapkan klien, dan (4) kebosanan dalam melakukan pekerjaan audit. Dalam 

penelitian kali ini kendala anggaran waktu audit menjadi fokus permasalahannya. 

Anggaran waktu dapat memberikan pengaruh pada kontrol auditor terhadap 

lingkungan kerjanya karena anggaran waktu dianggap sebagai mekanisme kontrol 

dan alat pengukuran kinerja pada KAP (Silaban, 2009). 

Pada penelitian kali ini yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan 

calon pada pemilihan umum kepala daerah kota/kabupaten serentak 2015 

(selanjutnya disebut pilkada 2015) yang menjadi klien di KAP “Z”.  Dimana pada 

pilkada 2015 total peserta sejumlah 827 pasangan calon dari kota/kabupaten di 

seluruh Indonesia (Iqbal, 2015). Menurut anggota Kelompok Kerja Nasional 

Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye, Sulistio,  aturan yang mengatur terkait 

KAP masih belum tegas. Sebab, tiap KAP hanya dilarang mengaudit lebih dari 

satu pasangan calon di satu daerah dan tidak dilarang untuk mengaudit pasangan 

calon di daerah lainnya. Praktik KAP yang mengambil kerja borongan dan tidak 

memerhatikan kualitas seperti ini tentu akan mengancam kualitas pemilu yag 

penuh kecurangan, terutama dari sisi dana kampanye. Berdasarkan kasus yang 

pernah ada, ditemukan 2 KAP yang mengaudit 30 persen paslon yang ada di 

daerah itu. Jika ditarik ke nasional maka satu KAP dapat mengaudit 60 hingga 70 
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paslon (Tashandra, 2015). Berdasarkan anggaran waktu yang dijadwalkan pada 

PKPU Nomor 2 Tahun 2015 satu KAP akan mengaudit selama 15 hari. Hal ini 

tentu melampaui kemampuan KAP dan dapat berdampak langsung terhadap 

kualitas audit pilkada.  

KAP “Z” yang menjadi lokasi penelitian kali ini merupakan bagian dari 

fenomena audit dana kampanye. KAP “Z” mendapatkan klien sebanyak 24 

pasangan calon pilkada serentak 2015 tersebar di Indonesia. Anggaran waktu 

yang diberikan KPU  16 hari  pengerjaan audit sebanyak 24 pasangan calon yang 

menjadi klien, tidak dipungkiri ada keterjadian perilaku reduksi kualitas audit. 

Disamping itu baru di tahun 2015 ini pilkada dilaksanakan secara serentak 

diseluruh Indonesia, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya perilaku 

reduksi kulitas audit. Maka dari itu penelitian ini menjadikan perilaku auditor saat 

melaksanakan audit kepatuhan atas dana kampanye sebagai objek penelitian.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja perilaku auditor yang mereduksi kualitas audit saat pelaksanaan 

prosedur audit dana kampanye pilkada kota/kabupaten 2015 ? 

2. Bagaimana perilaku reduksi kualitas audit terjadi saat pelaksanaan prosedur 

audit dana kampanye pilkada kota/kabupaten 2015? 
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C. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih fokus terhadap objek yang akan diteliti tanpa 

memperluas pembahasan permasalahan yang telah disebutkan maka perlu adanya 

batasan masalah. Penelitian ini menekankan fokus dan konsentrasi pada perilaku 

reduksi kualitas audit yang terjadi saat pelaksanaan audit dana kampanye 

sejumlah 24 pasangan calon pilkada 2015 yang menjadi klien KAP “Z”.  

D. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengidentifikasi perilaku reduksi kualitas audit yang terjadi saat 

pelaksanaan audit dana kampanye.  

2. Untuk mendeskripsikan terjadinya perilaku reduksi kualitas audit dan 

menjelaskan sebab perilaku kualitas audit yang terjadi saat pelaksanaan 

prosedur audit dana kampanye. 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat 

bagi : 

1. KPU, sebagai dasar pertimbangan untuk mengevaluasi permasalahan dalam 

keterjadian audit dana kampanye. 

2. KAP, sebagai dasar pertimbangan evaluasi agar dapat meminimalisir 

terjadinya perilaku reduksi kualitas audit saat pelaksanaan audit dana 

kampanye. 

3. Akademisi, sebagai referensi tambahan kajian-kajian yang berkaitan dengan 

dana kampanye. 


