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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh akuntan publik beserta tim 

perikatan dari kantor akuntan publik berdasarkan suatu surat perikatan yang 

bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah 

laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai 

dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan 

kredibilitas dan kualitas laporan keuangan. Seorang auditor harus memberikan 

hasil rekomendasi atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan serta 

menyampaikan kesimpulan kepada parapengguna yang berkepentingan. Seorang 

auditor harus mampu mengungkapkan ada nya kecurangan-kecurangan yang ada 

didalam laporan keuangan tersebut, tentunya dengan adanya bukti atau temuan 

yang ada, supaya hasil pemeriksaan auditor dapat dipertanggung jawabkan. 

Pelaksanaan audit oleh auditor bukan hanya untuk kepentingan klien, namun juga 

untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap keputusan strategik  yang 

berhubungan dengan perusahaan. Dalam hal ini, akuntan publik bertanggung 

jawab untuk memberikan keyakinan memadai dan opini tentang kewajaran 

laporan keuangan. 

Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberikan peran yang 

lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan, telah menjadi 

bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Bagi auditor, 
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dengan diberikannya peran yang lebih besar tersebut, maka auditor dituntut untuk 

menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan indepedensinya. 

Kasus audit yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus yang 

menyangkut Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di tahun 2017, 

yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja. Kasus itu merupakan insiden terbaru 

yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan 

apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara 

berkembang sesuai kode etik. 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 

selular. Ketergesaan pemberian opini pada laporan keuangan menjadi kesalahan 

mitra kantor akuntan EY tersebut. 

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut menyebabkan kinerja dan kualitas 

auditor itu sendiri mulai diragukan. Dalam hal ini setiap lembaga auditor harus 

meningkatkan reputasi dan kepercayaan auditor agar pihak yang lain dapat 

memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen 

dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan. Hal tersebut juga dapat 

di aplikasikan dengan memperhatikan integritas,  pengalaman kerja, Fee Audit, 

dan audit delay yang dapat mempengaruhi suatu kualitas audit itu sendiri.  

Akram (2009), Menyatakan bahwa integritas pada dasarnya dapat 

menerima kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dilakukan dan juga dapat 

menerima perbedaan-perbedaan pendapat, akan tetapi integritas tidak dapat 
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menerima kecurangan prinsip.Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap 

suatu prinsip masyarakat atau organisasi di mana seseorang berada. Dalam sudut 

pandang ini ketika berbicara tentang integritas maka kita berbicara tentang 

menjadi orang yang utuh, terpadu, seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja 

sama dan berfungsi sesuai rancangan untuk tetap komitmen terhadap nilai atau 

prinsip yang di anut dalam masyarakat atau organisasi. Auditing adalah 

pengumpulan serta pengevaluasian bukti–bukti atas informasi untuk menentukan 

dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria – kriteria 

yang telah ditetapkan. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan 

pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu 

entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independent untuk 

dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan 

kriteria – kriteria yang telah ditetapkan (Arens et al., 2011) Dari definisi diatas 

dapat dinyatakan bahwa audit tidak hanya proses evaluasi atau review terhadap 

laporan keuangan yang ada, melainkan juga mengenai pengkomunikasian yang 

tepat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas auditor sebagai 

kemungkinan auditor untuk menemukan pelanggaran atau kesalahan pada sistem 

akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan auditor 

untuk menemukan pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien 

berkaitan erat dengan kompetensi atau keahlian dari auditor. Disamping 

pengetahuan, pengalaman juga mempengaruhi keahlian seseorang. Pengetahuan 

berperan penting dalam menambah ilmu atau teori kepada seseorang, sedangkan 

pengalaman lebih kepada praktek dalam mengimplementasi. Seorang akuntan 
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harus menaati prinsip yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang auditor. Salah satu yang diatur dalam prinsip etika 

adalah integritas auditor  dalam menjalankan tugasnya. Integritas diperlukan agar 

auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Hasil 

penelitian yang dilakukan Carolita dkk (2012) dengan judul pengaruh pengalaman 

kerja, independensi, objektifitas, integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi 

terhadap kualitas hasil audit, menyatakan tingkat integritas yang lebih tinggi 

secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan. 

 Arens dkk (2011), menyatakan sesuai dengan standar umum dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki 

pengalama kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk 

memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang 

digeluti kliennya. Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah 

jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih 

baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata 

lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit 

yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini 

dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis 

maupun secara psikis. 

Hasil penelitian yang dilakukan Bawono dkk (2009), dengan judul 

pengaruh independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas 

terhadap kualitas audit, menyatakan pengalaman tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Sebaliknya Mulyadi (2014), dalam Pengaruh Pengalaman Kerja, 
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Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Profesionalisme Dan Kompleksitas 

Tugas Auditor Terhadap Kualitas Audit, menyatakan bahwa pengalaman 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Agoes sukrisno (2012:18), mendefinisikan Fee Audit sebagai “Besarnya  

biaya  tergantung  antara  lain  resiko  penugasan  ,kompleksitas  jasa  yang 

diberikan,tingkat  keahlian  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  jasa  tesebut  ,  

struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional 

lainya.”.Fee Audit atau imbalan jasa audit diatur dalam  IAPI (2016), yang 

tertuang dalam peraturan pengurus nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan 

imbalan jasa audit. 

Tabel 1.1 

Imbalan jasa audit berdasarkan peraturan IAPITahun 2016 

Jabatan  Jam 

kerja 

Imbalan  jasa 

per jam 

tarif  total 

Partner 12 Rp 1.500.000 Rp 18.000.000 Rp 60.000.000 

Manager 26 Rp 700.000 Rp 18.200.000 

Supervisor 39 Rp 300.000 Rp 11.700.000 

Senior 

auditor 

46 Rp 150.000 Rp 6.900.000 

Junior auditor 52 Rp 100.000 Rp 5.200.000 

Sumber : IAPI (2016)  

Hasil penelitian yang Dilakukan Pratistha Dkk (2014) yang berjudul 

pengaruh independensi auditor dan besaran fee audit terhadap kualitas proses 

audit, menyatakan bahwa fee audit berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

kualitas audit. sedangkan menurut Kurniasih (2014) yang berjudul pengaruh fee 

audit, audit tenure, dan rotasi audit terhadap kualitas audit, menyatakan bahwa fee 

audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas hasil audit laporan 

keuangan. 
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Semakin lama rentang audit delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan 

waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan 

keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak 

kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat 

ketepat waktuan pelaporan (lag). Hasil penelitian Herianti dkk (2016) pengaruh 

kualitas auditor, audit delay, dan audit tenure terhadap kualitas audit, menyatakan 

bahwa audit delay tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit laporan 

keuangan.  

Berdasarkan fenomena serta hasil penelitan sebelumnya yang berbeda 

menarik untuk dilakukannya penelitian kembali. Integritas sendiri memberikan 

pengaruh dalam kualitas hasil audit maka integritas menjadi salah satu variabel 

yang akan ditambahkan dalam penelitian yang akan dilakukan di Kantor Akuntan 

Publik (KAP). Audit delay ditambahkan menjadi variabel yang akan di teliti 

karena apabila adanya keterlambatan atas hasil laporan keuangan menyebabkan 

terjadinya inefesiensi pasar dan relevansi informasi laporan keuangan sehingga 

kualitas audit menjadi berkurang. Obyek penelitian  adalah Kantor Akuntan 

Publik  yang berada di Kota Pekanbaru. 

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian 

dengan judul : adalah “Pengaruh Integritas, Pengalaman Kerja, Fee Audit, dan 

Audit Delay Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP KOTA 

PEKANBARU”). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diartikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. 1.Apakah integritas, pengalaman kerja, audit fee, audit delay berpengaruh 

secara parsial terhadap kualitas audit? 

2. Apakah integritas, pengalaman kerja, audit fee, audit delay berpengaruh 

secara simultan terhadap kualitas audit? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah  : 

1. Untuk menguji pengaruh integritas, pengalaman kerja, audit fee, audit 

delay secara parsial terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh integritas, pengalaman kerja, audit fee, audit 

delay secara simultan terhadap kualitas audit? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi : 

1. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan 

serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik, penelitian ini dapat digunakan auditor 

sebagai referensi berkaitan dengan itegritas , pengalaman kerja, fee audit, 

dan audit delay dalam rangka meningkatkan kualitas audit. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

  Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka  

  Bab ini akan membahas tentang gteori agensi, teori keputusan, 

integritas, pengalaman kerja, fee audit, audit delay, kualitas 

audit,konsep audit dalam Islam, hasil penelitian sebelumnya, 

hipotesis dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

  Bab ini akan berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi dan 

pengukuran variable operasional, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan  

  Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data secara 

statistik dan pembahasannya. Pada bab ini data-data yang di 

kumpulkan, dianalisis dengan  menggunakan alat analisis yang 

disiapkan. 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran  

  Pada bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang 

kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi 

saran-saran yang di rekomendasikan kepada pihak-pihak tertentu 

serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini. 

 

 


