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TESIS ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAN ... ENDANG PRAMUWATI

ABSTRAK 

AnaJisis Akivitas Pengendaliao Mutu Kantor Akuntan Publik 
(Stud; Kasus pada Beberapa Akuntan Publik d; Surabaya) 

Endang Pramuwati 

Mutu audit atas laporan keuangan historis yang dilakukan oleh akuntan puhlik 
(AP) akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat. Pemakai laporan keuangan juga 
menaruh kepercayaan yang hesar terhadap hasil pekerjaan AP dalam mengaudit 
Japoran keuangan. Pertaoyaan masyarakat tentang mutu audit yang dilakukan AP 
bertambah hesar seteJah terjadi banyak kasus yang meJihatkan AP. Hal ini dapat di 
ketahui dari banyaknya AP dan kantor akuntan publik (KAP) yang mendapatkan 
sanksi dari menteri keuangan. Berdasarkan latar belakang ini maka permasalahan 
studi kualitatif ini adalah "Bagaimana aktivitas pengendalian mutu Kantor Akuntan 
Publik untuk jasa audit?". Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
seeara mendalam (in depth) dan menyeluruh tentang aktivitas pengendalian mutu 
KAP yang terjadi dibeberapa KAP di Surabaya. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
multiple case study dengan multiple unil analysis. Konsep yang mendasari aktivitas 
pengendalian mutu KAP yang penama adalah konsep tentang "pengendalian" sebagai 
suatu proses memantau dan yang kedua adalah konsep tentang "mutu kantor akuntan 
publik" sebagai objek dari pengendalian yang akan dilakukan. Gambaran menyeluruh 
tentang aktivitas pengendalian mutu KAP ini dikembangkan melalui tiga puluh enam 
proposisi, yang juga merupakan kerangka konseptual penelitian ini. Penelitian 
dilakukan terhadap tiga KAP dari lima puluh dua KAP yang ada di Surabaya. 
Penggunaan lebih dari satu KAP dengan spesifikasi yang berbeda akan memberikan 
gambaran apakah satu aktivitas sistem pengendalian mutu KAP di satu kantor akuntan 
juga terjadi di kantor akuntan lain. Penelitian dilakukan dalam tiga lahap yaitu: I) 
tahap eksplorasi menyeluruh, 2) tahap eksplorasi terfokus, 3) tahap konfinnasi dan 
diakhiri dengan tahap interpretasi data. 

Hasil penelitian ini menghasilkan lima fenomena terkait dengan aktivitas 
pengendalian mutu KAP. Lima fenomena tersebut adalah: I) tidak ditemuinya 
pedoman/panduan tertulis sistem pengendalian mutu KAP di KAPA dan OAA eabang 
Surabaya. Sedangkan untuk APL telah memiliki panduan sistem pengendalian mutu KAP 
narnun belum dikinikan dan belum memasukkan peraturan-peraturan yang terkait, 2) 
pengkomunikasian atau sosialisasi dari pedoman tidak dilakukan kepada seluruh personel 
KAP, 3) tidak dilakukannya penilaian atas independensi infact bagi calon personel KAP, 
4) Dalam pedoman pengendalian mutu tidak ada yang secara khusus mengenai pedoman 
manajemen risiko, 5) penetapan fee dengan mempertimbangkan jumlah waktu yang 
digunakan,jumiah personel dan kuaiifikasi personel yang dibutuhkan. 

Kata Kunci : kantor akuntan publik, aktivitas pengendalian, sistem pengendalian mutu 
KAP. 
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