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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Secara periodik setiap perusahan menghasilkan informasi mengenai 

perkembangan  usahanya  yang  salah  satunya  berupa  laporan  keuangan. 

Harahap (2006) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh manajemen sebagai tanggung 

jawab atas kinerja yang dibebankan oleh para pemilik perusahaan. Ada kalanya 

agar kinerjanya terlihat baik, maka manajer memanipulasi laporan keuangan 

agar kinerjanya terlihat seolah-olah baik. Sementara pihak pemakai laporan 

keuangan memiliki kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan yaitu 

sebagai dasar pembentukan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan 

investasi. 

Agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dapat dipercaya 

sama oleh pihak pemakai, maka diperlukan pihak ketiga yang  bersifat 

independen  yaitu  akuntan  publik. Para pemakai mengharapkan kepastian atas 

laporan keuangan dari akuntan publik sebagai  auditor  eksternal  yang  bersifat 

independen  agar segala  keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. 

Laporan audit menjadi tanggung jawab auditor karena pada laporan audit 

diungkapkan berbagai temuan yang diperoleh auditor selama menjalankan 
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tugasnya untuk mengaudit suatu laporan keuangan serta berisi informasi-

informasi  yang  diperoleh  auditor  selama  proses  evaluasi  bukti transaksi  

sampai  kesimpulan  yang  diperoleh.  Laporan  keuangan  yang wajar adalah 

laporan keuangan yang bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran serta 

lengkap informasinya (Halim, 2008). Oleh sebab itu, terdapat lima jenis pendapat 

atau opini nantinya yang diberikan oleh auditor dalam memberi kesimpulan atas 

temuan yang diperolehnya diantaranya pendapat  wajar  tanpa  pengecualian,  

pendapat  wajar  tanpa  pengecualian dengan  paragraf  penjelas,  pendapat  wajar  

dengan  pengecualian,  pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan 

pendapat. 

Untuk menunjang fungsi dari Kantor Akuntan Publik sendiri, maka 

diperlukan sikap yang independen oleh auditor dalam setiap menjalankan tugas 

mengaudit. Menurut Christiawan (2004) bahwa independensi akuntan publik 

memiliki istilah tidak dapat dipengaruhi. Dalam artian bahwa segala keputusan 

maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh akuntan publik atas dasar tidak 

dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan tersebut. Akan 

tetapi, segala keputusan maupun kebijakan yang dilakukan  sesuai  dengan  

peraturan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  nantinya mampu meningkatkan 

kepercayaan klien terhadap keputusan ataupun opini yang dikeluarkan oleh 

akuntan publik. 

Sebagai bagian dari masyarakat, akuntan sebagian profesi yang akan 

menghadapi tantangan yang semakin berat seiring dengan perkembangan jaman 

yang semakin global. Untuk itu, diperlukan etika yang mampu menjadi 
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standarisasi auditor dalam melaksanakan tugas agar auditor tersebut menghindari 

campur tangan pihak lain dalam membuat suatu keputusan. Etika menurut 

Spillane (1971) dalam Lubis (2006) ialah mempertimbangkan tingkah laku 

manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika menghubungkan 

penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebaikan 

atau keburukan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Tujuan  etika  

sendiri  yaitu  agar  profesi memberikan  jasa  sebaik-baiknya terhadap klien, 

serta untuk menunjang sifat dari setiap organisasi atau lemabaga.

Selain itu, diperlukan pengalaman kerja dalam mengembangkan potensi 

untuk pembelajaran dan perkembangan potensi tingkah laku untuk membawa 

seseorang tersebut kepada suatu pola pikir yang lebih tinggi. Pengalaman 

memunculkan   potensi   seseorang dan   potensi   penuh   akan muncul  bertahap 

seiring  berjalannya  waktu  sebagai  tanggapan  terhadap bermacam-macam 

pengalaman (Johnson, 2007). Hal tersebut berdampak pada pengambilan 

keputusan yang diambil oleh akuntan. Sebab, semakin berpengalaman profesi 

dalam bidang tertentu maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman atas situasi 

yang terjadi dan nanti berdampak terhadap pengambilan keputusan yang lebih 

tepat. 

Penelitian empiris yang menguji pengaruh independensi, etika profesi, 

dan pengalaman kerja terhadap pemberian opini audit oleh auditor eksternal telah 

dibuktikan oleh Zu'amah (2009) mengenai independensi dan kompetensi auditor 

pada opini audit (Studi BPKP Jateng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

independensi dan kompetensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap hasil opini auditor. Oleh karena itu, auditor disarankan untuk tetap 

konsisten dengan sikap independen dan kompetensinya sehingga hasil opini yang 

dikeluarkan dapat lebih maksimal. 

Suraida (2005) meneliti tentang pengaruh etika, kompetensi, pengalaman 

audit dan risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor dan ketepatan 

pemberian opini akuntan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika, 

kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme professional auditor 

secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap ketepatan 

pemberian opini akuntan. 

Suputra dan Rharasati (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  

auditor  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  memberikan opini audit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, etika profesi, komitmen profesional, pengalaman 

kerja, dan indepedensi auditor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

untuk memberikan opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 

 

Seperti pada kasus kredit macet BRI Cabang Jambi 2010, Seorang 

akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan 

mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus 

korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi 

mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk 

pengembangan bisnis dibidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan 

kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat 
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kasus tersebut, Selasa [18/5/2010] menyatakan, setelah klien-nya diperiksa dan 

dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap adaa dugaan 

keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik pada kasus ini.

 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka 

peneliti mengambil informasi bahwa terdapat  faktor-faktor  yang mampu 

menunjang  ketepatan  pemberian  opini  audit  oleh  auditor  eksternal.  Dan 

peneliti disini hanya berfokus terhadap tiga variabel yang nantinya diikhtisarkan 

apakah variabel tersebut dapat mempengaruhi ketepatan dalam pemberian opini 

audit yang diantaranya independensi, etika profesi, dan pengalaman kerja. Oleh 

sebab itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah pengaruh independensi, 

etika profesi, dan pengalaman kerja terhadap pemberian opini audit oleh auditor 

eksternal. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1.   Apakah independensi berpengaruh terhadap opini auditor ? 

2.   Apakah etika profesi berpengaruh terhadap opini oleh auditor ? 

3.   Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap opini auditor ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.   Untuk  menganalisis  pengaruh  independensi  terhadap  pemberian  opini 

audit oleh auditor eksternal. 

2.   Untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pemberian opini audit 

oleh auditor eksternal

3.   Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap pemberian opini 

audit oleh auditor eksternal. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaat 

dari penelitian ini adalah : 

1.   Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam praktik 

Akuntan Publik. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah wawasan serta referensi mengenai indenpendensi, etika profesi, 

dan sikap pengalaman kerja yang harus ditanamkan oleh auditor eksternal 

dalam memberikan opini audit serta memperoleh hasil yang bermanfaat 

untuk peneliti dimasa yang akan datang. 


