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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Dalam era globalisasi ini, kemajuan usaha berkembang dengan sangat pesat. 

Hal ini menyebabkan pelaku bisnis berusaha meningkatkan kinerja perusahaannya 

dalam persaingan usaha yang terjadi. Selain itu, perusahaan juga perlu membuat 

laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi pengguna laporan 

baik internal perusahaan maupun untuk eksternal perusahaan seperti investor. 

Laporan keuangan umumnya disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun 

sekali untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya.  

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB), ada dua 

karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan 

(relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut 

sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa 

pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan 

keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat 

meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut (Putri, 2013). 

Profesi akuntan publik memiliki peranan yang penting dalam melakukan 

audit atas laporan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Profesi 

akuntan publik merupakan profesi yang tidak memihak dalam 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada suatu perusahaan. Profesi 

akuntan publik bertanggungjawab pula dalam meningkatkan kehandalan laporan 
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keuangan perusahaan sehingga mampu memberikan jaminan yang handal bagi 

perusahaan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan yang sudah diperiksa 

oleh akuntan publik umumnya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan 

laporan keuangan yang belum atau bahkan tidak diperiksa oleh akuntan publik 

yang dapat dipercaya (Imansari, 2015). 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna 

menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan 

tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan (Tjun dkk, 2012). Dalam menjalankan profesinya, 

akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit 

merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan 

keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana 

dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing 

dan kode etik akuntan publik yang relevan (Rapina dkk, 2013 dalam Kovinna dan 

Betri, 2014). 

Kode etik profesi tersebut mengatur perilaku akuntan publik dalam 

menjalankan pekerjaannya. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab 

profesi, kompetensi, kerahasiaan, perilaku professional dan standar teknis bagi 

auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Banyak pihak yang bergantung pada 

hasil audit untuk dapat mengambil keputusan dan sebagainya. Maka dari itu 

akuntan publik atau auditor dituntut untuk mematuhi standar audit dan etika 
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profesi yang sudah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar hasil audit yang 

dihasilkan nantinya dapat berkualitas tinggi dan hasil auditnya dapat dinyatakan 

layak serta dapat dipercaya dan digunakan oleh masyarakat sehingga tidak 

merugikan banyak pihak (Kovinna dan Betri, 2014). 

Fenomena pada kualitas audit yang dihasilkan oleh Akuntan Publik juga 

tengah menjadi sorotan dari masyarakat umum seperti kasus yang menimpa 

Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta pada tahun 2006 yang diindikasikan 

melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River 

International Tbk. Pada kasus tersebut Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta 

melakukan konspirasi dengan kliennya untuk menggelembungkan account 

penjualan, piutang, dan asset lainnya hingga ratusan milyar rupiah. Oleh 

karenanya Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan izin praktek 

bagi Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena telah 

melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Fenomena ini hanya satu dari 

beberapa Akuntan Publik yang terbukti melanggar SPAP, masih banyak lagi 

kasus pelanggaran pada akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Akuntan Publik 

(Wardina, 2015). 

Kasus lainnya pada kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di 

Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda 

senilai U$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulatur Amerika Serikat, akibat 

divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu 

diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public 

Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, 
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waktu negara berkembang yang melanggar kode etik. Anggota jaringan EY di 

Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi (ISAT) 

pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. 

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan 

kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa 

hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang 

akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun 

afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa 

pengecualian. 

PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas 

audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan 

audit yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB 

selain mengenakan denda US$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor 

mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011, Roy Iman Wirahardja, senilai US$ 

20.000 dan larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur EY Asia-Pasific 

James Randall didenda US$ 10.000 dan dilarang berpraktik selama satu tahun. 

Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, 

EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk 

memperoleh bukti audit yang cukup (www.indotelko.com). 

Kasus diatas memberikan bukti bahwa masih banyaknya auditor berkinerja 

buruk di Indonesia dan tidak tercapainya komitmen auditor terhadap profesinya. 

Hal ini menunjukkan perilaku auditor yang menyalahi standar auditing dan kode 

etik sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Akuntan Publik dapat 

http://www.indotelko.com/
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mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara memperhatikan kualitas 

audit yang diberikan. Seorang auditor harus bisa meningkatkan potensi diri dan 

tanggung jawab. Auditor juga harus memperhatikan lebih detail beberapa faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit. 

Kualitas audit menurut Financial Reporting Council (2006) diukur dengan 

pendapat profesional auditor yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian 

objektif. Seorang auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat 

diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai (Badjuri, 2011). 

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan 

profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar 

profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit 

harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya 

dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, 

tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan 

pribadinya (Indah, 2010). 

Kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan audit, 

sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan objektif 

(Carolita dan Rahardjo, 2012). Kompetensi auditor dapat diukur melalui 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Pengetahuan dapat diperoleh dari 

pendidikan formal dan pelatihan khusus. Sedangkan pengalaman akan 
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memberikan kemudahan selama proses audit dalam menemukan temuan-

temuanyang tidak khas. 

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak 

memihak kepada siapa pun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak 

kepentingan siapa pun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya 

kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan 

pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Ardini, 

2010). Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah 

sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai 

kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan 

prinsip integritas dan objektivitas. 

Pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang 

setelah mengerjakan sesuatu hal. Pengalaman seorang auditor akan terus 

meningkat seiring dengan semakin banyaknya waktu untuk melakukan audit serta 

semakin kompleksnya transaksi keuangan perusahaan yang diaudit agar 

memperluas pengetahuan dibidangnya (Carolita dan Rahardjo, 2012). Pengalaman 

juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan 

audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah merupakan 

keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa 

kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit 

yang dihasilkan (Alim dkk, 2007). 

Etika merupakan komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam 

bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau 
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mengemban profesi tersebut, yang biasanya disebut kode etik. Kode etik harus 

dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada 

masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas (Lubis, 2010). 

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang. Ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat 

profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. 

Organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat 

sebagai aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan klien yang 

di audit, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat 

(Gustiawan, 2014). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor untuk mengambil keputusan 

dalam pemberian opini audit adalah fee audit. Menurut Wanous., dkk (1983) 

dalam Hanjani (2014) fee audit merupakan salah satu faktor seorang auditor untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Menurut Haryono Jusup (2001: 104) dalam Hanjani 

(2014), besarnya fee audit dapat bervariasi tergantung antara lain risiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan 

untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan professional yang lainnya. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah 

kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah 

karyawan. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga fee audit pun semakin tinggi 

(Hay et al ., 2006) dalam Hanjani (2014).  
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Selain itu, variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit 

yaitu tekanan waktu. Tekanan waktu yaitu bentuk tekanan yang muncul adanya 

pembatasan waktu yang diberikan kepada auditor dalam melaksanakan penugasan 

audit. Dalam kegiatan audit yang dilakukan, banyak auditor menghadapi kendala 

batasan waktu yang sering dilakukan oleh klien untuk membuat laporan yang 

tepat dengan waktu yang singkat. Adanya batasan waktu tersebut, auditor merasa 

adanya Tekanan Waktu dalam menemukan temuan audit sebagai bukti laporan 

audit. 

Tekanan Waktu dapat menyebabkan penurunan Kualitas Audit, karena 

adanya time budget pressure dan time deadline pressure. Time budget pressure 

digunakan untuk menuntut auditor melakukan efesiensi waktu terhadap anggaran 

waktu yang telah disusun, hal ini terkait adanya pembatasan waktu yang ketat. 

Time deadline pressure berkaitan dengan kondisi dimana seorang auditor dituntut 

untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Yuliana dkk, 2009). 

Oleh karena itu dengan adanya tekanan waktu ini auditor dituntut untuk 

terus meningkatkan kedisplinan dalam memanfaatkan waktu semaksimal 

mungkin, agar waktu yang telah disediakan dalam melakukan audit tidak terbuang 

dengan sia-sia dan tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan audit tersebut. 

Sehingga akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan akhirnya 

masyarakat atau pengguna informasi dapat memberikan kepercayaannya kembali 

pada para elit profesional atau auditor ini. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Imansari, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak  
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pada variabel Fee Audit dan Tekanan Waktu, alasan peneliti meneliti tentang 

pengaruh fee audit yaitu dapat menjadi dorongan bagi auditor untuk meningkatkan 

kualitas auditnya sehingga KAP yang dinaunginya mendapat kepercayaan dari 

masyarakat luas. Kualitas audit semakin baik kualitasnya apabila biaya audit yang 

diterima auditor juga semakin besar. Hal tersebut merupakan tindakan yang 

mengesampingkan profesionalisme, dimana tindakan tersebut akan mereduksi 

kepentingan penjagaan atas kualitas auditor.  

Sedangkan tekanan waktu yaitu sering terjadi kondisi dimana auditor 

diberikan waktu yang terbatas atau pembatasan waktu yang sangat ketat dalam 

membuat laporan audit sehingga mempengaruhi efektivitas dalam pengauditan 

yang akan berdampak pada kualitas audit. Selain itu sebelumnya mengambil 

sampel KAP di kota Malang sedangkan dalam penelitian ini mengambil sampel 

pada KAP yang ada di kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian lainnya yaitu 

sebelumnya menggunakan sumber data primer dan sekunder sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan data primer. 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai kualitas 

audit maka menjadi salah satu alasan peneliti untuk meneliti kembali tentang 

kualitas audit. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor 

agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan 

selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkan. Bagi pemakai 

jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana para akuntan 

dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, 

PENGALAMAN, ETIKA AUDITOR, FEE AUDIT, DAN TEKANAN 

WAKTU TERHADAP KUALITAS AUDIT”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah: 

1) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 

2) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 

3) Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 

4) Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 

5) Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 

6) Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor 

di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 

7) Apakah kompetensi, independensi, pengalaman, etika auditor, fee audit, 

dan tekanan waktu mempengaruhi kualitas audit secara simultan pada 

Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit 

pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

2) Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

3) Untuk mengetahui apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

4) Untuk mengetahui apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

5) Untuk mengetahui apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit 

pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

6) Untuk mengetahui apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

7) Untuk mengetahui apakah kompetensi, independensi, pengalaman, etika 

auditor, fee audit, dan tekanan waktu mempengaruhi kualitas audit secara 

simultan pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pembuka wawasan akademisi sehingga mempersiapkan 

mahasiswanya untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang 
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memiliki kompetensi yang memadai, independensi yang baik, 

pengalaman yang cukup, etika auditor sesuai standar yang ditetapkan, 

fee audit yang sesuai, dan tekanan waktu untuk melakukan audit secara 

efektif bagi seorang auditor. 

b. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa 

sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai seorang 

auditor, terutama faktor kompetensi, independensi, pengalaman, etika 

auditor, fee audit, dan tekanan waktu yang berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

2) Manfaat Praktis  

a. Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, 

pengalaman, etika auditor, fee audit, dan tekanan waktu terhadap 

kualitas audit khususnya bagi auditor di Kantor Akuntan Publik 

sehingga kualitas audit yang dihasilkan auditor semakin meningkat. 

b. Dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit sehingga dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan 

untuk peningktan kualitas audit. 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan di bahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi 

masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 



 
 

 
 

13 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :   TELAAH PUSTAKA 

Bab ini diawali dengan landasan teori yang mendukung kualitas 

audit, kompetensi, independensi, pengalaman, etika auditor, fee 

audit, dan tekanan waktu, Pandangan Islam mengenai Audit, 

penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, definisi operasional, metode pengumpulan 

data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 

data, metode pengujian kualitas data, uji normalitas data, asumsi 

klasik dan pengujian hipotesis. 

BAB IV         :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil-hasil pengolahan data penelitian, 

sekaligus pembahasannya. 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


