
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan 

Dalam era globalisasi yang melanda negara di dunia ini menyebabkan 

lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat pesat. Lingkungan bisnis 

global yang telah berubah ini menuntut profesi akuntan untuk lebih meningkatkan 

kualitas jasa yaitu memberikan informasi keuangan yang handal, agar para 

pemakai informasi keuangan dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat. 

Pada umumnya di antara para pemakai laporan keuangan mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda dan untuk memenuhi maksud pihak pemakai 

laporan maka laporan keuangan harus disusun dengan menyajikan informasi 

keuangan secara informatif mengenai perusahaan tertentu, guna membantu para 

pemakai dalam mengambil keputusan bisnis. 

Untuk menjamin para pemakai laporan keuangan, bahwa laporan tersebut 

telah disusun sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan yaitu Prinsip 

Akuntansi Yang Berlaku Umum, maka diperlukan pihak ketiga yang bebas tidak 

memihak untuk memberikan penilaiamya. Pihak ketiga yang independen tersebut 

adalah auditor. Audit yang dilakukan oleh auditor merupakan suatu fungsi untuk 

menentukan apakah laporan keuangan yang disusun manajemen telah memenuhi 

pedoman yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor setelah mengaudit laporan 

keuangan kliennya akan memberikan opini, yang tujuamya untuk menyatakan 



pendapatnya apakah laporan keuangan dan hasil operasi perusahaan klien telah 

disajikan secara wajar dalarn arti sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Prinsip akuntansi yang berlaku umum bagi manajemen merupakan pedoman 

pengolahan data keuangan dan penyajian laporan keuangan, bagi auditor 

berfungsi sebagai dasar untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Sedangkan bagi pemakai laporan keuangan mempunyai fungsi sebagai dasar 

untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang bersangkutan, misalnya 

menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan 

perubahan-perubahan kekayaan bersih perusahaan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik sangat 

berhubungan langsung dengan mutu dan salah satu elemen penting kendali mutu 

adalah independensi, ole11 karena itu independensi auditor sangat perlu 

diperhitungkan di dalam penyampaian akan opini yang akan diberikan, sehingga 

perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi auditor 

yang akan dijelaskan pada makalah ini. 

1.2 Pokok Bahasan 

Berdasarkan latar belakang penentuan pokok bahasan, maka pokok bahasan 

makalah adalah: "Tinjauan teoritis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

independensi auditor". 



13 Tujuan Pembahasan 

Tujuan pembahasan adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat 

mempengaruhi independensi auditor dari segi tinjauan teoritis. 




