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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1  

(PSAK 1) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. PSAK 1 menyatakan bahwa manajemen entitas bertanggung 

jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan digunakan oleh pihak internal dan 

eksternal perusahaan (IAI, 2016).  

Pihak internal meliputi manajemen untuk merencanakan, mengatur, dan 

menjalankan aktivitas bisnis di perusahaan. Manajemen menggunakan laporan 

keuangan untuk melihat stabilitas dan profitabilitas perusahaan serta untuk 

mengambil keputusan terkait dalam menyusun strategi bisnis untuk menghindari 

kerugian. Contohnya adalah manajemen dapat memutuskan untuk melakukan 

penutupan terhadap salah satu lini produknya jika dilihat tidak menguntungkan 

perusahaan. Sedangkan pihak eksternal meliputi investor untuk membantu 

menentukan harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemberi 

pinjaman untuk memutuskan berapa besar pinjaman yang akan diberikan. 
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Pemerintah untuk memutuskan kebijakan pajak serta sebagai dasar penyusunan 

statistik pendapatan nasional.   

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan 

ekonomi yang berbeda maka dibutuhkan jasa audit oleh pihak yang independen 

untuk meningkatkan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan tentang 

informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan apakah terdapat salah saji 

yang material dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku 

sehingga nantinya tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Auditing 

adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak 

yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen 

beserta catatan-catatan pendukung dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk 

dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut 

(Agoes, 2012). Tujuan dilakukan audit berdasarkan SA 200 adalah untuk 

meningkatkan tingkat keyakinan dari pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal 

ini dapat dicapai melalui pernyataan suatu opini auditor tentang apakah laporan 

keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2015).   

Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus melaksanakan audit 

sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga auditor dituntut menjadi seorang 

profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, tidak jarang masih ditemukan 

adanya auditor yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dalam 

melaksanakan pemeriksaan sehingga dapat menyebabkan audit failure. Hal ini 

pada akhirnya akan mempengaruhi opini audit yang diberikan menjadi tidak tepat. 
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Pemberian opini audit yang tidak tepat nantinya tidak hanya merugikan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) namun dapat merugikan perusahaan dan pihak eksternal 

perusahaan.  

Kasus yang terjadi pada PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat 

sanksi penghentian sementara perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sejak Jumat, 13 Februari 2015. Sanksi ini diberikan karena ditemukan 

banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. 

Perseroan pun menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baru untuk 

melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. 

Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, 

Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja 

keuangannya. Sebelumnya PT. Inovisi Infracom Tbk memakai KAP Jamaludin, 

Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013. “Pergantian KAP 

dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat 

meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku,” kata Sekretaris 

Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini. Aksi pembekuan saham ini diprotes 

investor karena harga saham PT. Inovisi tidak berubah dan investor tidak bisa 

melepas maupun membeli saham PT. Inovisi. Bahkan ada investor ritel yang 

dananya nyangkut Rp 70 juta di saham PT. Inovisi (www.detik.com). 

Selain itu, kasus terbaru seperti berita yang diterbitkan oleh Public 

Company Accounting Oversight Board (PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, 

menunjukkan bahwa EY Indonesia mengalami gagal audit (audit failure).  

PCAOB adalah unit yang didirikan kongres AS untuk mengawasi praktik audit 
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terhadap perusahaan publik guna melindungi investor dan kepentingan publik. 

Dalam kasus ini, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) sebagai 

badan pengawas akuntan publik di Amerika Serikat memberikan sanksi kepada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai mitra KAP 

Ernst & Young karena diduga melakukan penyimpangan dalam pemeriksaan 

terhadap hasil audit pembukuan PT Indosat Tbk (ISAT) tahun 2011 

(www.pcaobus.org)  

EY Indonesia dinyatakan gagal dalam menyajikan bukti pendukung 

perhitungan sewa 4.000 menara seluler dalam laporan keuangan ISAT tahun 

2011, Namun opini yang diberikan saat itu adalah Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya 

belum selesai. Selain itu sesaat sebelum PCAOB memeriksa hasil laporan audit itu 

pada 2012, anggota tim EY Indonesia yang terlibat dalam proses audit tersebut 

secara sengaja memanipulasi pembuatan puluhan kertas kerja audit yang baru. 

Sebagai akibat dari penyimpangan pemeriksaan ini, PCAOB memberikan sanksi 

denda US$ 1 juta kepada EY Indonesia. Selain itu diberikan pula sanksi kepada 

mitra EY Indonesia Roy Iman Wirahardja senilai US$ 20.000 serta larangan 

praktik selama lima tahun dan sanksi kepada mantan direktur EY Asia-Pasific 

James Randall Leali senilai US$ 10.000 serta larangan praktik selama satu tahun 

(www.pcaobus.org). 

Kasus audit failure tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di 

dunia Internasional. Pada tahun 2015, terdapat kasus penggelembungan laba yang 

dilakukan oleh Toshiba. Toshiba telah melakukan penggelembungan laba sebesar 
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151,8 miliar yen yang awalnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan 

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dari laporan tim penyelidik 

independen dinyatakan bahwa seharusnya Toshiba telah mengalami kerugian 

sejak tahun 2008. Pihak manajemen mengetahui laporan laba palsu ini, dan 

merancang berbagai upaya agar laporan ini sulit diketahui oleh auditor 

(www.kontan.co.id). Perusahaan dikenakan denda yang sangat besar atas 

penyimpangan yang dilakukan. Dalam kasus ini, Ernst & Young sebagai auditor 

dari Toshiba telah gagal menemukan adanya kecurangan manipulasi laporan 

keuangan.   

Kasus lainnya yang baru terjadi pada tahun 2017 diluar negeri yaitu  

British Telecom melakukan fraud akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia. 

British Telecom Italia melakukan penggelembungan laba sejak tahun 2013 namun 

tidak dapat dideteksi oleh PwC yang menjadi auditor British Telecom selama 33 

tahun melainkan fraud akuntansi berhasil dideteksi oleh whistleblower yang 

dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Dampak fraud ini 

menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong 

proyeksi arus kas selama tahun 2017 sebesar GBP500 juta untuk membayar 

hutang-hutang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Selain itu, nilai saham 

British Telecom turun seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan 

koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017. Hal ini 

menyebabkan beberapa pemegang saham British Telecom mengajukan tuntutan 

kerugian kepada perusahaan karena dianggap telah mengelabui investor. Selain 

itu, British Telecom pada akhirnya mengganti auditor PwC yang selama 33 tahun 
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melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan menjadi auditor KPMG akibat 

kasus tersebut (www.wartaekonomi.co.id).  

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, kasus audit failure yang terjadi 

di Indonesia maupun di luar negeri karena auditor tidak menerapkan standar 

audit, etika profesi akuntan publik, serta auditor yang tidak berkompeten dalam 

melaksanakan pemeriksaan. Auditor yang gagal dalam melakukan audit akan  

merugikan KAP atau auditor karena dapat diberikan sanksi berupa denda dan izin 

praktiknya akan dicabut serta kepercayaan terhadap auditor dan KAP tersebut 

menjadi berkurang sehingga menyebabkan pergantian KAP. Dari sisi perusahaan  

kerugian yang terjadi dalam bentuk perusahaan dapat merugi, dan kepercayaan 

masyarakat yang berkurang sehingga investasi yang ditanamkan akan berkurang, 

dan dari sisi pihak eksternal perusahaan salah satunya yaitu investor kerugian 

yang terjadi adalah tidak mendapatkan return yang diharapkan oleh investor. 

Melihat hal ini, auditor harus menaati Standar Audit, Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik, dan berkompeten dalam memberikan jasa profesionalnya karena jika tidak 

ditaati, maka tujuan audit untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan 

keuangan dalam bentuk pemberian opini audit yang tepat tidak dapat tercapai.  

Tujuan akhir dari proses auditing adalah untuk menghasilkan laporan 

audit. Laporan audit inilah yang akan digunakan oleh auditor untuk 

menyampaikan pernyataan atau pendapat (opini) kepada para pemakai laporan 

keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam 

membaca sebuah laporan keuangan. Opini audit merupakan kesimpulan auditor 

berdasarkan audit yang telah dilakukan. Berdasarkan SA 200 opini yang 
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dinyatakan oleh auditor adalah tentang laporan keuangan disusun, dalam semua 

hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 

Berdasarkan SA 700 dan 705 tipe opini audit yang bisa diberikan auditor atas 

pemeriksaan laporan keuangan yaitu opini wajar tanpa modifikasi dan opini 

dengan modifikasi yang dibagi menjadi 3 tipe yaitu opini wajar dengan 

pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat (IAPI, 

2015).  

SA 700 mengharuskan auditor untuk merumuskan opini tentang laporan 

keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku. Namun, untuk merumuskan opini tersebut, 

auditor harus memperoleh tingkat keyakinan memadai tentang laporan keuangan 

secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan 

oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan memadai merupakan tingkat 

keyakinan tinggi yang diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti yang 

cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit yang akan berdampak kepada 

opini audit (IAPI, 2015). Auditor harus merumuskan opini audit dengan tepat 

karena opini auditor merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Opini audit akan dikatakan tepat 

apabila opini audit diberikan berdasarkan atas bukti audit dan selama melakukan 

proses audit sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik. 

Mengingat pentingnya ketepatan pemberian opini audit, penelitian ini ingin 

memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang diprediksi dapat 

mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Faktor-faktor yang diprediksi 
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dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit yaitu skeptisisme 

profesional, kompetensi, independensi, etika, dan pengalaman. 

Skeptisisme profesional berdasarkan SA 200 merupakan suatu sikap 

yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap 

kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik 

yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting 

atas bukti audit. SA 200 mengatur bahwa, auditor harus mempertahankan 

skeptisisme profesional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa 

kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, 

walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan 

integritas manajemen entitas serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 

(IAPI, 2015).  

Auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang tinggi cenderung 

akan lebih berhati-hati serta lebih teliti dalam melaksanakan semua tahapan dalam 

proses dan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti audit. Auditor yang 

memiliki skeptisisme profesional yang tinggi juga tidak akan mudah percaya 

dengan bukti audit yang disediakan dan penjelasan yang diberikan oleh auditee. 

Auditor akan mengevaluasi kembali bukti audit dan mempertanyakan bukti audit 

yang keabsahannya meragukan. Oleh sebab itu, auditor yang memiliki 

skeptisisme profesional yang tinggi dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup 

dan tepat. Dengan adanya bukti audit yang cukup dan tepat akan menurunkan 

risiko audit ke suatu titik rendah yang dapat diterima sehingga akan berpengaruh 

terhadap opini yang dikeluarkan oleh auditor. Dengan demikian, semakin skeptis 
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seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, maka opini audit yang diberikan 

akan tepat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Sari (2014), 

Pardede (2015), dan Merici (2016) menyatakan bahwa skeptisisme profesional 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit. 

Selain skeptisisme profesional, kompetensi juga diperlukan karena audit 

harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kompetensi merupakan keahlian 

seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan. 

Kompetensi auditor dapat diukur dengan pengetahuan dan pengalamannya yang 

cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.  

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli 

dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan 

pengetahuan auditor yang diperoleh dari pendidikan formal, dan pelatihan khusus 

dibidang audit, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik 

audit. Dengan demikian, auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang banyak dapat meningkatkan kompetensi auditor. Auditor yang memiliki 

kompetensi dapat melaksanakan semua proses dan prosedur audit dengan lengkap 

dan sistematis serta dapat melakukan pengujian dengan tepat. Hal ini membuat 

auditor dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Dengan 

terkumpulnya bukti audit yang cukup dan tepat auditor mampu memastikan 

kewajaran suatu laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang berlaku. Selain itu, auditor juga dapat menemukan kekeliruan (error) 

atau kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini akan 
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mempengaruhi opini audit yang diberikan menjadi tepat. Oleh sebab itu auditor 

yang memiliki kompetensi akan menghasilkan opini audit yang tepat. Hasil 

penelitian ini Pahlivi, dkk  (2014) dan Merici (2016)  menyatakan bahwa 

kompetensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. 

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak 

semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, tetapi juga bertanggung jawab 

terhadap pihak lain yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Oleh karena 

itu, dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap 

mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya. Independensi 

adalah sikap yang bebas dari pengaruh lain (tidak dikendalikan dan tidak 

bergantung pada pihak lain), secara intelektual bersikap jujur, dan objektif (tidak 

memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan opininya (Mulyadi, 

2008:26 dalam Drupadi dan Sudana, 2015).  

Auditor yang memiliki sikap independen dalam melakukan penyusunan 

program audit tidak akan terpengaruh oleh pimpinan untuk menentukan, 

mengeliminasi, atau memodifikasi bagian-bagian yang akan diperiksa serta  tidak 

akan terpengaruh oleh usaha-usaha pihak lain untuk menentukan objek 

pemeriksaan. Auditor juga akan bebas dari kepentingan pribadi maupun usaha-

usah klien untuk menentukan, menunjuk, dan membatasi segala kegiatan 

pemeriksaan. Auditor yang independen juga tidak akan memihak kepada siapapun 

dalam mengungkapkan fakta-fakta yang akan dilaporkan. Hal ini membuat 

auditor dalam menarik kesimpulan untuk memberikan opini audit akan 

didasarkan kepada bukti audit sehingga opini audit yang diberikan akan tepat. 
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Oleh sebab itu, semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor, maka opini 

audit yang diberikan menjadi tepat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetya 

dan Sari (2014) dan Merici (2016) menunjukkan bahwa independensi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.  

Setiap profesi yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan 

masyarakat harus mempunyai kode etik yang digunakan untuk menjadi pedoman 

dalam mengatur perilaku profesionalnya. Salah satunya merupakan profesi 

akuntan publik yang memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi 

kepentingan publik. Ketika bekerja untuk melindungi kepentingan publik, maka 

seorang auditor harus mengacu kepada Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam 

melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Etika profesi akuntan publik adalah 

pedoman yang mengatur akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan 

profesionalnya. Auditor wajib mematuhi dan menerapkan prinsip dasar etika 

profesi yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yaitu prinsip 

integritas, prinsip obyektivitas, prinsip kerahasiaan, prinsip kompetensi serta 

kecermatan dan kehati-hatian profesional, dan prinsip perilaku profesional. 

Auditor yang memahami dan menaati kode etik profesi akuntan publik 

akan bersikap independen, obyektif, profesional, dan jujur dalam melakukan 

setiap tahapan dalam proses dan prosedur audit sehingga auditor dapat 

mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Hal ini akan membuat auditor 

dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan atas informasi sesuai dengan 

fakta yang ditemukan sehingga akan mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan. 

Oleh sebab itu, semakin auditor menaati etika profesi akuntan publik maka opini 
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audit yang dihasilkan akan tepat. Hasil penelitian Hellena (2015) dan Rharasati 

dan Suputra (2013) menyatakan bahwa lingkungan etika memiliki pengaruh 

terhadap ketepatan pemberian opini audit.  

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan 

yang pernah ditangani (Merici, 2016). Pengalaman audit berkaitan dengan 

ketelitian dan pengetahuan sehingga semakin auditor tersebut berpengalaman, 

maka akan semakin banyak pengetahuan yang diperoleh mengenai pekerjaannya.   

Seorang auditor yang sudah bekerja lebih lama akan semakin mengerti 

objek pemeriksaan yang dihadapi, dapat lebih mudah untuk menemukan 

kesalahan yang dilakukan objek pemeriksaan dan mampu mencari penyebab 

munculnya kesalahan tersebut serta dapat memberikan rekomendasi untuk 

menghilangkan atau memperkecil penyebab tersebut. Selain itu, dengan 

banyaknya tugas pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan oleh auditor maka 

dapat meningkatkan ketelitian, kecermatan, dan kepekaan untuk menemukan 

kekeliruan (error) atau kecurangan (fraud) yang tidak lazim yang terdapat dalam 

laporan keuangan.  

Auditor yang berpengalaman juga memiliki kesempatan belajar dari 

kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami. Hal ini menyebabkan auditor 

akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan pemeriksaan 

sesuai dengan tahapan dan proses audit yang lengkap serta pengambilan 

keputusan yang dilakukan sesuai dengan standar audit. Oleh sebab itu, semakin 

tinggi pengalaman yang dimiliki auditor maka opini audit yang diberikan menjadi 

Pengaruh Skeptisisme Profesional..., Lie Cornelia, FB UMN, 2018



13 
 

tepat. Hasil penelitian Sukendra, Yuniarta, dan Atmadja (2015) dan Merici (2016) 

menunjukkan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap ketepatan 

pemberian opini audit. 

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan terhadap penelitian yang 

telah dilakukan oleh Merici (2016), dengan perbedaan sebagai berikut: 

1. Variabel Penelitian. 

Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu etika yang 

mengacu kepada penelitian Rharasati dan Suputra (2013). 

2. Objek Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di 

wilayah Tangerang dan Jakarta. Penelitian sebelumnya menggunakan objek 

akuntan publik yang bekerja di KAP di wilayah Malang. 

3. Periode Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sebelumnya 

dilakukan pada tahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian 

ini sebagai berikut: “Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompetensi, 

Independensi, Etika, dan Pengalaman Auditor terhadap Ketepatan 

Pemberian Opini Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di 

Jakarta dan Tangerang)”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi 

di Jakarta dan Tangerang. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan menguji satu variabel dependen dan lima 

variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah ketepatan 

pemberian opini audit, sedangkan variabel independen adalah skeptisisme 

profesional, kompetensi, independensi, etika, dan pengalaman auditor. 

3. Periode dilakukannya penelitian adalah tahun 2018. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan 

pemberian opini audit? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini 

audit? 

3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini 

audit? 

4. Apakah etika berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit? 

5. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian 

opini audit? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh positif skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini 

audit. 

2. Pengaruh positif kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit. 

3. Pengaruh positif independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit. 

4. Pengaruh positif etika terhadap ketepatan pemberian opini audit. 

5. Pengaruh positif pengalaman auditor terhadap ketepatan pemberian opini 

audit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan beberapa manfaat bagi: 

1. Perusahaan pengguna KAP, agar dapat memberikan gambaran mengenai 

pentingnya opini audit untuk investor dalam pengambilan keputusan 

investasi, sehingga diharapkan perusahaan dapat mempertahankan pembuatan 

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  

2. Kantor Akuntan Publik dan auditor, untuk menjadi evaluasi atau masukkan 

supaya lebih memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian 

opini audit.  

3. Mahasiswa dan Akademisi, diharapkan bisa memberikan pengembangan 

pengetahuan, serta bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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4. Peneliti, untuk menambah wawasan dan memperoleh bukti empiris mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

BAB II  TELAAH LITERATUR 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan 

untuk menjadi dasar penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan 

perumusan hipotesis penelitian. Bab ini menguraikan tentang 

laporan keuangan, audit, ketepatan pemberian opini audit, 

skeptisisme profesional, kompetensi, independensi, etika, dan 

pengalaman serta hubungan setiap variabel independen dengan 

variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing 

variabel, dan model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, 

metode penelitian, variabel penelitian, teknik dalam pengumpulan 

data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang 

digunakan dalam rangka pembuktian penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis, dan 

implementasinya, dalam bentuk penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif dan atau kuantitatif. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

perbaikan dari keterbatasan penelitian yang telah dijalani. 

Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan 

penelitian yang dikemukakan dalam Bab I. 
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