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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan gambaran dari sebuah perusahaan, oleh 

karena itu dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan 

benar serta disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Setiap perusahaan 

menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan. Berdasarkan PSAK 2012, tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu di butuhkan 

jasa akuntan publik. 

Dalam menunjang profesi akuntan publik, seorang auditor harus 

mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Publik 2001. Adapun 

Standar Profesional Akuntan Publik yakni standard umum, standar pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan. Pada dasarnya standar umum mengharuskan 

seorang auditor agar memiliki keahlian,baik dalam hal pengetahuan, 

pengalaman ataupun pelatihan dalam melaksanakan tugas. Sedangkan adanya 

standar pekerjaan lapangan danstandar pelaporan adalah untuk mengatur 

seorang auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatanlainnya yang 

dilaksanakan selama melakukan tugas serta mewajibkan auditor 

untukmenyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan. 
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Perkembangan perusahaan dan berbagai badan hukum perusahaan di 

Negara menjadikan jasa akuntan publik sangat diperlukan. Melalui profesi 

akuntan publik inilah para investor dan para pemakai laporan keuangan 

lainnya mengharapkan auditor dapat bersikap obyektif dalam  memastikan 

kewajaran dan kesesuaian laporan  keuangan yang disusun oleh pihak terkait 

dengan aturan-aturan yang berlaku.Dimana profesi akuntan publik 

dipengaruhi oleh kualitas audit dari auditornya. 

Kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu 

dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Ini adalah 

bagian penting dari sistem manajemen mutu organisasi dan merupakan elemen 

kunci dalam sistem standar mutu. Seorang auditor dapat dikatakan memiliki 

kualitas audit yang baik adalah ketika seorang auditor dapat mendeteksi 

peluang kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya. Sementara 

peluang mendeteksi kesalahan ini tergantung pada kompetensi auditor, 

sedangkan keberanian auditor melaporkan adanya kesalahan pada laporan 

keuangan tergantung pada independensi auditor. Independensi dapat diukur 

dari sejauh mana auditor dapat bersikap independen dalam melakukan proses 

audit dan memberikan opini, sedangkan kompetensi dapat diukur dari 

kemampuan auditor (Fitriany, 2010). Dan dalam hal ini, kompetensi dapat 

diukur dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan teknis yang memadai. 

Secara garis besar Standar audit sektor publik mengacu pada standar 

professional akuntan publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum 

kedua(SA Seksi 220 SPAP, 2011) menyebutkan bahwa “dalam semua hal 
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yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor harus bersikap 

independen dalam melaksanakan tugasnya. 

Tidak hanya independensi tetapi kompetensi juga harus dimiliki 

auditor. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman memadai 

serta pelatihan teknis yang dimiliki akuntan publik dalam bidang akuntansi 

dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang 

selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, 

akuntan publik juga harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang yang 

mencakup aspek teknis meupun pendidikan umum. Asisten junior untuk 

mencapai kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya 

dengan mendapatkan supervise yang memadai dan review atas pekerjaannya 

dari atasannya yang lebih berpengalaman. Akuntan publik harus secara terus 

menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. 

(Heri, 2008). 

Selain hal tersebut di atas, adapun faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas audit yaitu adanya tekanan, baik itu tekanan anggaran 

waktu maupun tekanan audit fee. Adapun tekanan anggaran waktu yang 

dialami seorang auditor ketika melaksanakan tugas sering kali membuat 

auditor melaksanakan audit tidak selalu berdasarkan dengan prosedur dan 

perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya auditor 

dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah di 

sepakati dengan klien. 
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Fee audit salah satu faktor seorang auditor untuk melaksanakan 

pekerjaannya(Nor, 2012),. Kondisi keuangan klien memliki pengaruh 

terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan dalam melaksanakan 

pemeriksaan. Besarnya biaya jasa audit (audit fee) yang diterima oleh kantor 

akuntan publik secara normal, semakin besar jasa audit yang diterima oleh 

kantor akuntan publik dari seorang klien berhubungan dengan tingginya risiko 

atas hilangnya independensi auditor. Berdasarkan peraturan yang telah diatur 

dan berskala internasional telah dibahas mengenai biaya yang diberikan 

kepada auditor secara jelas bahwa total biaya audit dari seorang klien terhadap 

auditor sebaiknya tidak melebihi persentase total perputaran uang dalam 

kantor akuntan publik.Apabila klien memberikan fee yang tinggi kepada 

auditor dengan tujuan agar auditor dapat memenuhi keinginan manajemen 

untuk mendapatkan hasil opini yang terbaik bagi perusahaan tanpa menggangu 

independensi seorang auditor. 

Adapun skandal kasus yang mencerminkan seorang auditor tidak 

bersikap independen dan kompeten yaitu skandal kasus Enron yang merugikan 

pengguna laporan keuangan dengan memanipulasi laporan keuangan yang 

menjadi pihak independen. Skandal keuangan yang terjadi dapat menurunkan 

kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit dan profesi 

auditor. Dengan adanya kualitas audit yang tinggi maka laporan keuangan 

yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dan 

sebaliknya. Tidak hanya skandal kasus Enron di Amerika tetapi banyak kasus 

yang sudah terjadi akibat tidak adanya sikap indenpenden dan kompeten. 
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Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia sendiri seperti skandal kasus PT. 

Telkom, Bank Lippo, dan lain-lain. Namun, adapun kasus terbaru yang terjadi 

di Indonesia ialah skandal kasus Dugaan Penggelapan Deposito Milik 

Nasabah yang terjadi pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Banyuwangi. 

Kasus ini merupakan kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2017. Dan pada 29 

Maret 2017, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) telah menjelaskan bahwa BTN melanggar ketentuan internalnya sendiri 

yaitu dengan memberikan wewenang kepada kantor kas untuk permbukaan 

rekening. Dalam kasus fraud ini, OJK memberikan pembatasan kepada kantor 

kas BTN untuk pembukaan rekening. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti dibidang yang sama ialah 

penelitian oleh Putu Sepriani Futri dan Gede Juliarsa (2014) 

melakukanpenelitian terhadap kantor akuntan publik di bali, berdasarkan 6 

(enam) indikator dalam penelitiannya yaitu Independensi, profesionalisme, 

tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman dan kepuasan kerja auditor. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, dan 

pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.Sedangkan 

tingkat pendidikan, etika profesi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Menurut penelitian Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi (2013) 

melakukan penelitian terhadap Kantor Akuntan Publik se-Sumatera, 

berdasarkan 3 (tiga) indikator dalam penelitiannya yaitu kompetensi, 

independensi dan profesionalisme. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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kompetensi, independensi dan profesionalisme memiliki pengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Menurut penelitian dari Putu Diana Aginia, Desak Made Werastuti dan 

Edy Sujana (2015) yang melakukan penelitian terhadap BPK RI Perwakilan 

Provinsi Bali, berdasarkan 3 (tiga) indikator dalam penelitiannya yaitu 

independensi, kompetensi auditor dan pengalaman auditor. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa independensi, kompetensi auditor dan 

pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Menurut penelitian dari Malem Ukur Tarigan (2013) dengan 3 (tiga) 

indikator yaitu kompetensi, etika dan fee audit. Penelitian ini memperoleh 

hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, 

sedangkan etika dan fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Sedangkan menurut penelitian oleh Sendang Kresnantari (2015) yang 

melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik dengan 4 (empat) indikator 

yaitu pengalaman kerja, kompetensi, independensi dan time budget pressure. 

Hasil penelitian ini adalah pengalaman kerja, kompetensi, independensi dan 

time budget berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Adapun motivasi dari penelitian ini adalah berdasarkan fenomena 

skandal kasus yang terjadi akibat auditor tidak menerapkan sikap indepensensi 

dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, contohnya pada uraian skandal 

kasus Enron. Dan penelitian ini dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari 

penelitian-penelitian sebelumnya dengan memperoleh hasil penelitian yang 

berbeda dan dengan mencantumkan variabel independen yang berbeda dari 
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penelitian sebelumnya dalam penelitian ini. Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Independence, Competence, 

Time Budget Pressure serta Fee Audit Pressure terhadap Kualitas Audit 

(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

3. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

4. Apakah feeaudit pressure berpengaruh terhadap kualitas audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

5. Apakah independensi, kompetensi, time budget pressure serta fee audit 

pressure secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh independensi terhadap 

kualitas audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi terhadap 

kualitas audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh time budget pressure 

terhadap kualitas audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh feeaudit pressure terhadap 

kualitas audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh independensi, kompetensi, 

time budget pressure serta fee audit pressure secara simultan terhadap 

kualitas audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

 

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 peneliti, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan 

wawasan khususnya dalam  bidang akuntansi dan yang terkait dengan 

penulisan ilmiah. 

2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan, khususnya tentang 

pengaruh independensi, kompetensi (meliputi pengetahuan dan 

pengalaman) serta batasan waktu audit terhadap kualitas audit. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi, kompetensi 

(meliputi pengetahuan dan pengalaman) serta batasan waktu audit 

terhadap kualitas audit. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang merupakan 

penjabaran dari landasan teori meliputi teori keagenan, teori 

atribusi, pengertian independensce/ independensi, pengertian 

competence / kompetensi, pengertian time budget pressure, 

pengertian fee audit pressure, pengertian kualitas audit, teori 

menurut pandangan islam, penelitian terdahulu, model penelitian 

dan hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini akan berisi tentang desain penelitian, variabel penelitian 

dan definisis operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan mencoba menganalisa dan mengevaluasi 

permasalahan yang ditemukan dengan mengunakan uji statistik. 
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BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini akan berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang 

berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti 

untuk peneliti selanjutnya. 

 


