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ABSTRAKSI 
 

Di Indonesia penelitian yang berkaitan dengan auditor memang 
sudah sering dilakukan. Namun peneliti belum melihat adanya penelitian 
yang membahas masalah keahlian audit dan independensi audit sebagai dua 
faktor yang tidak mutually exclusive yang mempengaruhi opini audit. Dalam 
penelitian ini kedua faktor tersebut dimasukkan sebagai faktor kembar yang 
mungkin akan mempengaruhi opini auditor terhadap kelangsungan hidup 
perusahaan. Begitu pula sekarang ini masih banyak masalah mengenai 
pendapat auditor yang dikarenakan keahlian audit dan independensi yang 
dimiliki oleh auditor. Untuk itu peneliti ingin mengetahui Pengaruh 
Keahlian Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Pendapat Auditor. 

Pengukuran yang digunakan dalam variabel bebas dan variabel 
terikat menggunakan skala interval, sedangkan teknik pengukurannya 
menggunakan Semantic Differential. Penelitian ini menggunakan data 
primer yang berbentuk kuesioner yang       dikirimkan langsung kepada para 
auditor di Kantor Akuntan Publik di Surabaya Timur. Data yang diperoleh 
dari instrumen penelitian tersebut kemudian diolah dengan menggunakan 
Regresi Linier Berganda sebagai alat ujinya. 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa keahlian dan independensi 
auditor tidak berpengaruh terhadap pendapat auditor. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Keahlian Auditor, Independensi Auditor, Pendapat auditor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap tahun para manajemen perusahaan selalu melaporkan posisi 

keuangan perusahaannya, laporan posisi keuangan tersebut mencakup semua 

kondisi atau keadaan perusahaan, dimana dalam laporan tersebut pihak 

pemakai dapat melihat perkembangan perusahaan dibandingkan tahun 

sebelumnya Posisi keuangan dan hasil operasi dilaporkan dalam bentuk 

laporan keuangan sehingga terdapat hubungan antara pihak manajemen 

perusahaan dengan para pemakai laporan keuangan tersebut.  

.Pihak manajemen perusahaan wajib melaporkan kegiatan operasi 

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan 

tersebut mengacu pada Standart Akuntansi Indonesia (SAK), dari hasil 

kegiatan operasi perusahaan pihak pemakai tersebut antara lain adalah 

pemegang saham, bank atau kreditur, pemerintah dan masyarakat. Untuk 

meyakinkan para pemakai terhadap kewajaran laporan keungan tersebut, 

pihak manajemen dapat meminta jasa dari akuntan publik untuk memeriksa 

laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. 

Standar yang dijadikan pedoman bagi para akuntan publik adalah Standar tu 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  

Laporan keuangan adalah laporan yang disajikan oleh klien, auditor 

bertanggung jawab dalam penentuan kecermatan pencatatan data yang 
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menjadi dasar laporan keuangan tersebut, ia bertanggung jawab atas terjadinya 

ketidakcermatan di dalam laporan keuangan itu. Menurut Arens dan 

Loebbecke (1997:114), tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian 

laporan keuangan sekaligus juga membawa manajemen pada kedudukan untuk 

menentukan pengungkapan yang diperlukan. Sekalipun manajemen 

bertanggung jawab atas penyiapan laporan keuangan dan catatan kaki yang 

menyertainya, auditor boleh juga mempersiapkan suatu draft untuk klien atau 

memberikan saran-saran yang diperlukan, jika manajemen tetap berkeinginan 

untuk mengungkapkan suatu laporan keuangan yang oleh auditor dianggap 

tidak wajar, auditor dapt mengeluarkan pendapat tidak wajar atau pendapat 

wajar dengan pengecualian atau bisa juga menardik diri dari penugasan.  

Sebelum melakukan tugasnya, seorang auditor harus merencanakan 

penugasannya dengan baik, ada tiga alasan utama mengapa auditor harus 

merencanakan penugasannya dengan baik, yaitu agar dia dapat memperoleh 

bukti kuat yang mencukupi dalam situasinya pada saat itu atau sebagai dasar 

opininya, untuk membantu menekan biaya audit dan untuk menghindari salah 

pengertian dengan klien.  

Seorang auditor yang tidak mempunyai keahlian sangat bergantung 

pada bukti-bukti yang disediakan oleh pihak manajemen atau pemikiran-

pemikiran orang lain. Artinya, mereka tidak dapat memberikan pendapat 

secara obyktif. Kesalahan itu timbul karena faktor keahlian audit dan 

independensi. Knapp (1985) mengatakan bahwa yang mempengaruhi 

pemberian pendapat audit adalah kemampuan auditor untuk tetap bersikap 
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independen meskipun ada tekanan dari pihak manajemen (dikutip dari 

Mayangsari,2003). 

Di Indonesia penelitian yang berkaitan dengan auditor memang sudah 

sering dilakukan. Namun peneliti belum melihat adanya penelitian yang 

membahas masalah keahlian audit dan independensi audit sebagai dua faktor 

yang tidak mutually exclusive yang mempengaruhi opini audit. Dalam 

penelitian ini kedua faktor tersebut dimasukkan sebagai faktor kembar yang 

mungkin akan mempengaruhi opini auditor terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Dalam kerangka postulat auditing oleh Lee (1972) dalam artikel Lee 

dan Stone (1995) disebutkan bahwa auditor diasumsikan memiliki 

independensi baik secara mental maupun secara fisik untuk melaksanakan 

tugas audit serta memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup agar dapat 

memberikan pendapat secara obyektif (dikutip dari Sekar Mayangsari, 2003). 

Sekarang ini masih banyak masalah mengenai pendapat auditor yang 

dikarenakan keahlian audit yang dimiliki oleh auditor. Misalnya adalah kasus 

perkara antara kantor akuntan publik auditor laporan keuangan PT. Telkom, 

yakni KAP Eddy Pianto yang melaporkan KAP Hadi Sutanto. KAP Eddy 

Pianto adalah auditor laporan keuangan tahun 2002 PT. Telkom, sementara 

KAP Hadi Sutanto adalah auditor anak perusahaan PT. Telkom, yakni PT. 

Telkomsel.  

Inti permasalahan dari perkara tersebut adalah dimana Eddy Pianto 

dari KAP Eddy Pianto merasa dirugikan KAP Hadi Sutanto karena dinilai 
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menghambat karier dan kerja penggugat. Semua itu disebabkan karena KAP 

Hadi Sutanto tidak mengizinkan KAP Eddy Pianto untuk menggunakan 

pendapat KAP Hadi Sutanto dalam hasil auditnya terhadap PT. Telkomsel 

(anak perusahaan) ke dalam laporan audit (konsolidasi) PT. Telkom. Hal 

inilah yang dianggap Eddy Pianto sebagai salah satu alasan SEC menolak 

laporan keuangan tahun 2002 Telkom auditan KAP Eddy Pianto ( dikutip dari 

Norma Aditia Pramita, 2009 ). Secara tidak langsung dari kasus tersebut 

memperlihatkan pemberian pendapat yang dilakukan oleh auditor yang ahli 

dan auditor yang tidak ahli.  

Berdasarkan keterangan diatas meningkatkan minat peneliti untuk 

menunjukkan karakteristik aantara kompetensi dan independensi tersebut akan 

menjadi satu karakteristik sekaligus yang harus dimiliki oleh auditor yang 

selama ini keduanya dibahas secara terpisah. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Keahlian dan Independensi 

Auditor Terhadap Pendapat Auditor” (Studi Empiris Pada Kantor 

Akuntan Publik di Surabaya Timur). 

  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

v Apakah keahlian auditor dan independensi auditor berpengaruh terhadap 

pendapat auditor ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dari permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan : 

v Untuk menguji secara empiris apakah keahlian auditor dan independensi 

auditor berpengaruh terhadap pendapat auditor. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Universitas 

Sebagai referensi penelitian lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti serta sebagai Dharma Bakti Perguruan Tinggi 

Universitas Pembangunan Nasiona pada umumnya dan Fakultas 

Ekonomi pada khususnya. 

b) Bagi peneliti 

Memperoleh pengetahuan sebagai upaya peningkatan daya fikir dan 

menambah pengetahuan praktis tentang masalah audit khususnya tentang 

pengaruh keahlian dan independensi auditor terhadap pendapar auditor. 

c) Bagi praktisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wacana dasar pemikiran dan 

penalaran untuk merumuskan permasalahan baru dalam penelitian 

selanjutnya untuk memperluas pemahaman aktivitas akademi dan 

memperdalam pengetahuan di bidang akuntansi khususnya auditing.  
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