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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan

peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut

dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada

pihak-pihak yang berkpentingan (Messier, William.F dkk, 2014:12). Untuk

melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan

beberapa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi

tersebut yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk.

Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur,

termasuk laporan keuangan perusahaan. Menurut Riatno (2007) dalam Berty (2012),

laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang diberikan

oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur. Untuk menilai

kewajaran dari transaksi-transaksi dalam laporan keuangan tersebut maka diperlukan

pihak ke tiga yang independen di luar lingkungan perusahaan.

Auditor eksternal yang disebut juga dengan auditor independen adalah

akuntan publik bersertifikat yang mempunyai kantor praktik sendiri dan menawarkan

jasa audit serta jasa lain kepada klien (Messier dkk, 2008:52). Auditor eksternal

merupakan auditor yang bertanggung jawab atas pemeriksaan atau pengauditan
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laporan keuangan organisasi yang dipublikasikan dan memberikan opini atas

informasi yang diauditnya (Arens dkk, 2008). Auditor dituntut untuk memberikan

keyakinan yang memadai atas laporan perusahaan tersebut bahwa laporan keuangan

bebas dari salah saji material yang akan menyesatkan para pengguna laporan

keuangan dan berusaha mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk

menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka serta

menyajikan hasil audit yang berkualitas.

Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pengauditan.

De Angelo (1981) dalam Tandiontong (2016:79) mendefinisikan kualitas audit

sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan

pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Dewasa ini kualitas audit banyak

diperdebatkan dengan adanya hubungan manajemen dengan auditor yang membuat

masyarakat ragu dengan kualitas audit yang diberikan oleh auditor. Keraguan tersebut

muncul karena banyaknya kasus yang menyeret KAP dan auditor, baik didalam

negeri maupun diluar negeri seperti fenomena 2 tahun terakhir ini yang mana

Sekretaris Jenderal a.n Menteri Keuangan menetapkan pemberian sanksi pembekuan

izin akuntan publik Ben ARdi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Akuntan publik Ben Ardi,CPA, dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan

karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) dan

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas
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laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013 (PPPK Sekretariat Jenderal -

Kementerian Keuangan). Kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Enron yang

melakukan penyembunyian hutang, mendongkrak laba bersih dan menyogok pejabat

asing untuk memenangkan kontrak diluar Amerika yang menyeret KAP Andersen

dengan membantu memusnahkan dokumen yang bisa dijadikan bukti, dan

pelanggaran Standar Profesi Akuntan Publik oleh Jestinus Aditya Sidharta pada kasus

PT. Gread River Internasional Tbk (2003) yang mana diindikasikan melakukan

kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan setelah adanya temuan dari auditor

investigasi dari Bapepem tentang penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset

hingga ratusan milyar rupiah yang mengakibatkan perusahaan kesulitan arus kas dan

gagal membayar utang.

Kemudian pembekuan izin akuntan publik Drs. Oman Pieters Arifin karena

pelanggaran Standar Auditing dan Standar Profesional Akuntan Publik yang

dilakukan dalam audit laporan keuangan PT. Electronic Solution Indonesia (2007),

dan pembekuan izin pada tahun 2008 karena pelanggaran Standar Audit dan Standar

Profesional Akuntan Publik yang dilakukan oleh KAP Tahrir Hidayat dan akuntan

publik Dody Hapsoro dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT.

Pupuk Sriwijaya (Persero) dan anak perusahaan tahun buku 2005 dan banyak kasus

lainnya lagi.

Dari kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor independen tidak

memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor independen mengabaikan

poin-poin yang ada pada Standar Audit dan Standar Profesional Akuntan Publik
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dalam mengaudit laporan keuangan auditee. Seharusnya seorang auditor independen

wajib mematuhi SPAP agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Hubungan antara manajemen dengan auditor menimbulkan konflik keagenan

menurut Barbadillo et al (2006) dalam Bernardus dan Fitriany (2015). Auditor

idealnya bertindak secara independen dan mengutamakan kepentingan pemilik, akan

tetapi auditor memiliki kepentingan pribadi sebagai business entity untuk

mempertahankan loyalitas klien sehingga bisa mengenyampingkan sikap

profesionalnya dalam mengaudit. Seperti profesi-profesi lainnya, sikap profesional

merupakan suatu sikap yang wajib diterapkan pada diri seseorang. Profesional berarti

tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar mematuhi tanggung jawab

secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat.

Profesionalisme seorang auditor dalam melakukan audit harus dipertanyakan, tanpa

adanya sikap profesionalisme yang tinggi maka akan berdampak pada kualitas audit

yang dihasilkan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada KAP khususnya pada diri akuntan

publik diperkirakan sebagai akibat dari karakteristik personal auditor yang kurang

bagus. Dampak negatif dari perilaku ini bukan hanya dirasakan oleh KAP tempat dia

bekerja, tetapi juga berdampak pada kualitas audit dari segi akurasi dan reliabilitas.

Karakteristik personal dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun secara

tidak langsung terhadap kualitas audit. Dalam konteks audit, manipulasi atau ketidak

jujuran pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit. Hasil

dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat dilihat sebagai hal yang
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perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan dalam lingkungan kerja audit

(Irawati, 2015 dalam Revaldi 2016).

Selain itu, variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu batasan

waktu audit. Batasan waktu audit adalah batas waktu minimal yang diberikan kepada

auditor untuk menyelesaikan suatu pengauditan dengan tepat. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Samekto dalam Ventura Vol 4 (2001:77) yang dibahas oleh Nasrah

(2011) mengemukakan bahwa jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka

auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan

kemampuannya atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya. Oleh karena itu, dengan

adanya batasan waktu audit ini auditor dituntut untuk terus meningkatkan

kedisiplinan agar waktu yang telah disediakan dalam melakukan audit dipergunakan

semaksimal mungkin dan tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan audit

tersebut. Sehingga akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan pada

akhirnya masyarakat akan menaruh kembali kepercayaan kepada para auditor

profesional.

Selanjutnya variabel yang mempengaruhi kualitas audit yakni fee audit, yang

mana dengan persaingan bisnis KAP ditakutkan seorang auditor menawarkan jasanya

dengan fee audit yang rendah. Arnan dkk (2009) mengatakan bahwa mengenai

besaran fee, anggota KAP tidak diperkenankan untuk mendapatkan klien dengan cara

menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Walaupun auditor menerima fee

dari perusahaan, mereka biasanya cukup independen dalam melakukan audit yang

dapat diandalkan oleh para pemakai (Arens dkk:2008).
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Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Idris (2011). Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tambahan

variabel fee audit dan tempat penelitiannya yang dilakukan pada Kantor Akuntan

Publik di Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik

untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul: “ PENGARUH

PROFESIONALISME AUDITOR, KARAKTERISTIK PERSONAL

AUDITOR, BATASAN WAKTU AUDIT DAN FEE AUDIT TERHADAP

KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DI PEKANBARU)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?

b. Apakah karakteristik personal auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?

c. Apakah batasan waktu audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor

pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?

d. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor pada

Kantor Akuntan Pubdik di Pekanbaru?
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e. Apakah profesionalisme auditor, karakteristik personal auditor, batasan waktu

audit dan fee audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas

audit pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik personal auditor terhadap

kualitas audit pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui pengaruh Batasan waktu audit terhadap kualitas

audit pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

d. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

e. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor, karakteristik

personal auditor, batasan waktu audit dan fee audit secara simultan

terhadap kualitas audit pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di

Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak,

diantaranya:

a. Bagi pemakai laporan keuangan yang telah di audit, dengan peningkatan

kualitas audit maka akan berdampak pada keandalan laporan audit sehingga
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dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak luar

perusahaan.

b. Bagi auditor, penelitian ini sebagai bahan masukan untuk terus

mempertahankan sikap profesionalisme dan independensinya dalam

menghasilkan kualitas audit yang baik.

c. Bagi akademisi, untuk menambah pengetahuan pembaca tentang

profesionalisme auditor, karakteristik personal auditor, batasan waktu audit

dan fee audit terhadap kualitas audit, sebagai literature dan acuan bagi

penelitian pada bidang audit terutama yang melakukan penelitian lanjutan

mengenai kualitas audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi kepada beberapa bab dengan sistematika penulisan

berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang menyajikan tentang

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan teori yang melandasi penelitian ini

yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap

permasalahan yang ada. Kemudian berisi penelitian terdahulu,
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kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang diperoleh dari

variabel-variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini membahas tentang desain penelitian, populasi dan

sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data,

definisi operasional variabel dan teknik analisis data menggunakan

uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisis statistik mengenai

pengembalian kuesioner dan demografi responden, dan analisis

kuantitatif berupa pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner, hasil

pengujian normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas serta

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, uji F dan uji

koefisien determinan (R2). Pengujian hipotesis menggunakan uji

regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 17,0.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik

berdasarkan hasil pengolahan data, saran yang disampaikan oleh

peneliti terkait penelitian yang dilakukannya serta keterbatasan

penelitian.


