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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Informasi keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan ekonomis. Agar informasi tersebut dapat dipercaya dan untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada, maka 

laporan keuangan perlu diaudit. Pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan 

adalah akuntan publik. Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling 

dikenal dibandingkan dengan jasa lainnya. Jasa ini merupakan jasa yang sering digunakan 

oleh pihak luar perusahaan seperti investor, kreditor, Bapepam, dan pihak lain yang 

terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan 

dengan perusahaan tersebut. Akuntan dalam hal ini adalah auditor yaitu suatu profesi 

yang salah satu tugasnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah 

perusahaan dan memberikan opini yang harus disajikan secara wajar sesuai Standar 

Akuntansi Keuangan (Setyorini, 2011). 

Akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan 

yang datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi tantangannya 

adalah adanya perubahan dalam diri akuntan ketika menyelesaikan pekerjaan, sementara 

dari luar profesi berupa banyaknya standar-standar baru yang harus dijalankan serta 

adanya tekanan dari klien.Namun demikian, seorang akuntan dituntut untuk harus selalu 

bisa mengelola dan menghadapi segala bentuk tantangan tersebut dalam menjalankan 

profesinya sebagai akuntan. 
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Berdasarkan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) audit yang 

dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar 

auditing. Standar auditing mencakup mutu professional (professional qualities) auditor 

independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan 

penyusunan laporan auditor. 

Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan 

kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

laporan keuangan. Meskipun dalam sebuah teori dinyatakan bahwa audit yang baik 

adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun 

kenyataan di lapangan berbicara lain. Fenomena perilaku pengurangan kualitas audit 

(Reduced Audit Quality Behaviours) semakin banyak terjadi (Suryanita, 2006). 

Kualitas audit sangat dibutuhkan, karena dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keakuratan dan realibilitas laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor sebagai 

dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang oleh manajemen juga sebagai 

refleksi/evaluasi bagi pemakai laporan keuangan tersebut. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kualitas audit sangat menentukan pengambilan keputusan manajemen untuk 

kebijakan yang akan diterapkan dalam perusahaan. 

Kualitas audit merupakan suatu isu yang kompleks, karena begitu banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-

masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga 

menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara 

teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten 

pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien. 
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Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan 

standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (Independen), 

patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Independensi merupakan kriteria 

utama seorang auditor dalam memberikan jasa audit. Independensi diartikan sebagai 

sikap tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain, serta sikap mental yang 

bebas dari pengaruh. Berdasarkan SPAP (2016) independen berarti pelaksanaan audit 

berdasarkan standar audit. Akuntan publik dalam melaksanakan audit harus berdasarkan 

standar audit tanpa memandang kepentingan kliennya. 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. 

Hal ini menimbulkan perhatian yang lebih terhadap cara auditor dalam 

melakukan audit. Pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai pengurangan mutu 

dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor. Pengurangan mutu 

ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, 

melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan 

ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit 

yang di isyaratkan belum dilakukan dengan lengkap. Dalam prakteknya tindakan 

pengurangan kualitas audit (reduced audit quality) masih sering terjadi, padahal dalam 

teori telah jelas dinyatakan bahwa proses audit yang baik adalah yang mampu 

meningkatkan kualitas informasi. Perilaku pengurangan kualitas audit (reduced audit 

quality behaviours) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan 

pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan 

bukti audit (Lestari, 2010). 

Indikasi terjadinya penurunan kualitas audit seperti pada contoh kasus skandal 

manipulasi laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk tahun 2001. Dalam hal ini 
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Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih yang dilaporkan terlalu 

besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang ternyata ditemukan 

adanya kesalahan dalam penyajian keuntungan yang seharusnya hanya Rp 99,56 miliar, 

atau lebih rendah sebesar RP 32,6 miliar, sekitar 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) yang mengaudit 

laporan keuangan menyatakan telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal 

dalam mendeteksi kecurangan tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat yang 

mengetahui adanya berita ini berfikir bahwa hasil audit tidak bisa sepenuhnya dipercaya 

hasilnya.  

Fenomena lainnya juga terjadi pada kasus manipulasi laporan keuangan 

mengenai kredit macet BRI Cabang Jambi 2010. Kredit macet Hingga Rp. 52 Miliar, 

Akuntan Publik Diduga Terlibat. 

Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang 

bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus 

korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap 

kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis dibidang 

otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan kuasa hukum tersangka Effendi Syam, 

pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat kasus tersebut, Selasa [18/5/2010] menyatakan, 

setelah klien-nya diperiksa dan dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, 

terungkap adaa dugaan keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik 

pada kasus ini. 
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Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para 

saksi Biasa Sitepu, terungkap ada terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan 

perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI Cabang Jambi. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi, hal ini 

dikarenakan seorang akuntan publik seharusnya tidak mudah dipengaruhi dalam 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Jika seorang auditor kehilangan 

indenpendensinya maka laporan hasil audit yang diterbitkan tidak sesuai dengan 

kenyataan. Untuk itu seorang auditor sebaiknya bersikap bebas tanpa memihak dari 

kepentingan pihak lain sehingga mampu menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip 

audit dalam pekerjaan audit yang dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.  

Menurut Imansari dkk (2015) sikap mental independen harus meliputi 

Independence in fact dan independence in appearance. Menurut Arens, et al (2012:134) 

independensi dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu independen dalam fakta 

(Independencein fact) dan independen dalam penampilan (Independence in appearance). 

Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor 

untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Independen 

dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara 

auditor dengan kliennya. 

Dalam memberikan jasa professional, Akuntan publik harus selalu 

mempertahankan sikap mental independen sesuai dengan standar professional akuntan 

publik yang ditetapkan oleh IAI (Agoes ,2009). Standar Auditing Seksi 220 (SPAP, 

2016), menyatakan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah 

dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.  
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Selain independensi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah 

kompetensi, karena dalam melakukan pekerjaan audit harus dilaksanakan oleh seorang 

atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

Apabila seorang auditor kurang memiliki kompetensi maka hasil auditnya juga kurang 

maksimal. Kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang 

dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit. 

Kualitas audit sering kali dihubungkan dengan kompetensi yang dimiliki auditor, 

sehingga dalam menghasilkan kualitas audit yang tinggi seorang auditor dapat 

menggunakan kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan audit. 

Due professional care adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor dalam menjalankan pekerjaan professional yang dapat mempengaruhi kualitas 

audit yang tinggi. Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme 

professional dan kemahiran yang memadai. Menurut Mansur (2007), kualitas audit harus 

memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), bahwa bukti audit telah 

mencukupi dan sesuai untuk mendukung temuan dan kesimpulan auditor. Kemahiran 

yang memadai atas bukti-bukti yang ditemukan akan sangat membantu auditor dalam 

menentukan scope dan metodologi yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan 

audit agar tujuan dapat tercapai. Kaulitas audit dapat dicapai dengan skeptisme 

professional yang dimiliki auditor serta keyakinan terhadap semua bukti yang ditemukan 

auditor untuk menentukan proses audit.  

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab (akuntabilitas) yang 

dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Dalam hal menyelesaian pekerjaan 

audit dibutuhkan pertanggungjawaban seorang auditor yang tidak hanya pada saat 

melaksanakan kerja lapangan, namun juga dilihat dari hasil pemeriksaannya yang 

berkualitas dengan menggunakan segala pemikiran dan sikap yang bertanggungjawab 
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atas proses auditnya, sehingga apabila seorang auditor kurang memiliki akuntabilitas 

maka hasil auditnya juga kurang maksimal. Dengan tanggung jawab yang dimiliki auditor 

terhadap hasil auditnya maka dapat menunjukkan bahwa auditor tersebut memiliki 

akuntabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan menghasilkan kualitas audit yang 

dapat dipertanggungjawabkan . 

Etika profesi juga salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Etika 

profesi adalah sikap etis sebagai bagian dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan 

sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau 

norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia 

(Rahayu dan Suhayati, 2010). Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik seharusnya 

seorang auditor selalu berdasarkan pada etika profesi sebagai seorang auditor dalam 

melaksanakan pekerjaan audit. 

Time budget pressure dapat berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini 

dikarenakan bagi auditor yang kurang memiliki kemampuan dalam mengelola waktu 

dengan adanya time budget pressure yang ditetapkan maka dapat menyebabkan stress 

pada auditor tersebut yang pada akhirnya mendorong auditor melakukan pelanggaran 

terhadap standar audit dan hasil auditnya juga menjadi tidak maksimal. Adanya batas 

waktu (time deadline) menjadi tuntutan bagi auditor untuk segera menyelesaikan suatu 

pekerjaan, semakin tinggi tingkat pemahaman time budget maka semakin baik juga 

kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. 

Penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elfarani (2007) 

menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
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audit. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis 

auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alim et.al (2007) menjelaskan bahwa kompetensi 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik yang 

tercermin dari banyaknya pengalaman dan pengetahuan serta ketrampilan prosedural 

yang luas dimiliki auditor. 

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit adalah due professional 

care. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bawono dan Singih, (2010) menyatakan 

bahwa Due professional care dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini 

mengidikasikan bahwa dengan adanya due professional care yang dimiliki auditor maka 

akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang tinggi. Due professional care menyangkut 

dua aspek, yaitu skeptisme professional dan keyakinan yang memadai. 

Selain faktor independen, kompetensi dan due professional care ternyata faktor 

lain yang juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit adalah akuntabilitas. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Mardisar dan Sari (2007) yang  menyatakan akuntabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Akuntabilitas seorang 

auditor tidak hanya pada saat melaksanakan kerja lapangan, namun juga dilihat dari hasil 

pemeriksaannya yang berkualitas disusun melalui pikiran dan sikap yang akuntabel atas 

proses auditnya. 

Selain itu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit adalah etika 

profesi. Hal ini sesuai dengan penelitan yang dilakukan Gabritha Floretta (2014) 

menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Seorang 



9 

 

auditor yang tidak memiliki atau mematuhi etika profesinya maka ia tidak akan dapat 

menghasilkan kualitas audit yang dapat memuaskan dirinya maupun kliennya. 

Penelitian lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap kualitas audit juga dilakukan oleh Pramana (2014) yang menyatakan bahwa time 

budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi tingkat 

pemahaman time budget maka semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Auditor 

yang berkualitas adalah auditor yang mampu membagi waktu dengan baik sesuai dengan 

time budget yang telah diberikan dan tetap memberikan hasil pemeriksaan yang bukan 

asal namun berkualitas. 

Penelitian ini berfokus pada enam variabel independen yang memiliki pengaruh 

terhadap kualitas audit yaitu independensi, kompetensi, due professional care, 

akuntabilitas, etika profesi, dan time budget pressure. Faktor-faktor tersebut merupakan 

faktor-faktor yang sering terjadi pada auditor di KAP Semarang yang berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul: Pengaruh Independensi, Kompentensi, Due professional care, 

Akuntabilitas, Etika Profesi, Dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit 

(Studi Empiris pada Kantor KAP di Semarang) 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah kompentensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

6. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompentensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh due professional care terhadap kualitas audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

5. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit. 

6. Untuk mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai 

referensi yang berkaitan dengan independensi, kompentensi, due professional 

care, akuntabilitas, etika profesi, time budget pressure dan kualitas audit. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

pertimbangan untuk peningkatan kualitas audit yang diberikan KAP dikota 

Semarang. 

1.4. Kerangka Pikir 

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit diantaranya adalah 

independensi, hal ini dikarekan dengan adanya independensi maka auditor dapat bersikap 
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independenterhadap tekanan yang diberikan kliennya. Selain itu kompentensi, karena 

auditor harus memiliki kompetensi yang memadahi dalam menyelesaikan pekerjaan. Due 

professional care juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit karena auditor harus 

dapat memberikan keyakinan mengenai bukti audit yang cukup untuk merencanakan 

pekerjaannya. Selain itu akuntabilitas, karena auditor harus memiliki akuntabilitas yang 

tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Etika profesi juga dapat berpengaruh 

terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan auditor harus memiliki sikap yang kuat dalam 

menyelesaikan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Time budget pressure juga 

memiliki hubungan dengan kualitas audit, hal ini terlihat dengan time budget pressure 

maka auditor harus memiliki kemampuan untuk mengelola waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

 

Untuk itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 
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1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan dalam tiap bab 

dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran dan sistematik penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori kualitas audit, 

independensi, kompentensi, due professional care, 

akuntabilitas, etika profesi dan time budget pressure. 

BAB III  METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh independensi, 

kompentensi, due professional care, akuntabilitas, etika profesi 

dan time budget pressure terhadap kualitas audit.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilaksanakan, dan saran yang dapat diberikan untuk dijadikan 

sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 


