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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan memberikan peran yang penting untuk pengguna 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses 

akuntansi yang berguna untuk mengambil keputusan untuk penggunanya. Sudah 

menjadi kewajiban perusahaan secara jujur, tidak memanipulasi dan laporan 

keuangan harus terbuka untuk mengekspose laporan keuangannnya kepada pihak 

yang berkepentingan (Badjuri, 2011). Dalam laporan keuangan ini berguna untuk 

para pemimpin perusahaan yang disebut dengan pihak internal. Dengan adanya 

laporan keuangan pihak internal bisa untuk pengambilan keputusan dengan situasi 

dan kondisi yang terjadi saat itu. Bagi pihak external biasanya mereka bergantung 

pada laporan keuangan yang memberikan penilaian mengenai perusahaan, oleh sebab 

itu laporan keuangan perusahaan haruslah mempunyai kualitas yang digunakan untuk 

pihak external dalam keputusan berinvestasi.  

Menurut SAK (Wahyuni, 2012) paragrraf 24, informasi dalam laporan 

keuangan harus mempunyai 4 karakteristik yang penting harus ada dalam laporan 

keuangan yaitu relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan, dan dapat 

diandalkan. Pemakai informasi laporan keuangan membutuhkan pihak ketiga seorang 

auditor untuk memberikan opininya. Jika laporan keuangan sudah sesuai dengan 
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kriteria karakteristik kualitatif maka laporan audit yang dihasilkan oleh auditor akan 

baik pula. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih & Bawono, 2010). Untuk 

menunjang pengalaman auditor saat melaksanakan tugasnya, auditor juga harus 

memiliki pedoman pada standard professional akuntan publik (SPAP) yang telah di 

keluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

Auditor harus mampu untuk menjamin kualitas audit yang dilakukan harus 

benar berkualitas baik. Kualitas audit yang tinggi maka laporan keuangan itu yang 

dapat dipercaya oleh para penggunanya. Lee, Liu, dan Wang dalam (Baharudin, 

2017) kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor tidak melaporkan 

laporan yang di audit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Untuk itu auditor harus 

memastikan tidak adanya kekeliruan material atau kesalahan pada laporan keuangan, 

sebelum memberikan opini. 

Auditor sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan kliennya, karena 

akuntan publik diberikan tanggungjawab dari pihak manajemen dalam mengaudit 

laporan keuangan perusahaan. Dari pihak manajemen pasti ingin kinerjanya terlihat 

baik dimata pemilik dan pihak eksternal. Namun pihak eksternal menginginkan 

auditor untuk mengungkapkan sesuai dengan keadaan. Adanya kepentingan yang 

beda dari pihak eksternal dan manajemen disinilah tugas akuntan publik yang dituntut 

kepercayaannya bagi semua kalangan, dibalik maraknya kasus manipulasi laporan 

keuangan, korupsi dll. Seorang auditor juga wajib untuk menjaga integritasnya 
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sehingga mampu untuk mengeluarkan opini yang sesuai dengan bukti, dan dituntut 

untuk memberikan hasil yang efektif maka auditor harus mempunyai mental yang 

kuat dalam pelayanannya walaupun terkadang mendapat tekanan dari luar maupun 

diri sendiri (Shintya, 2016). Biasanya klien ingin seorang auditor memberikan hasil 

yang maksimal dan baik walau kenyataannya terdapat kekurangan pada perusahaan.  

Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu kasus seorang akuntan publik Drs. 

Thomas Iguna yang dipublikasikan oleh (Tempo.Co 2008) yang diberhentikan 

usahanya pencabutan izin tertuang dalam keputusan menteri keuangan nomor 

132/KM.1/2008 pada 26 Feb pada 2008 yaitu selama 12 bulan dikarenakan telah 

melanggar standar audit laporan keuangan pada PT Bank Global International Tbk. 

Kepala biro hubungan masyarakat departemen keuangan mengatakan, bahwa 

auditor tersebut telah dibekukan izin karena telah melanggar peraturan Standar 

Auditing atau SA serta peraturan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP 

saat melakukan pelaksanaan audit di Bank tersebut. Pembekuannya tersebut 

merupakan sisa kasus Bank Global lalu. Sebelumnya BI sudah malakukan 

pembekukan pada Bank Global sejak tanggal 13 Desember 2004. Pada saat itu, 

telah terbukti Bank Global melakukan pidana manipulasi data CAR yaitu data rasio 

kecukupan modal. Dari dulu, telah ada dugaan auditor di Bank Global tersebut juga 

ikut terlibat dikarenakan telah menjadikan laporan keuangan yang telah di publish 

oleh semua orang dan terlihat bagus angkanya. Saat masa-masa pembekuan izin  

tersebut, akuntan Thomas Iguna juga dilarang untuk memberikan jasa audit terkait 
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apapun itu, yang meliputi dengan jasa atestasi audit umum terkait dengan laporan 

keuangan, serta jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, 

review atas laporan keuangan, dan juga jasa atestasi lainnya yang sudah tercantum 

di SPAP. Auditor tersebut  telah dilarang memberikan jasa audit berkaitan dengan 

akuntansi, keuangan, manajemen, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi 

Akuntan Publik dan peraturan undang-undang yang berlaku saat ini. 

CNBC Indonesia telah mempublikasikan (Asmara, 2018) kasus yang terbaru 

terdapat pada perusahaan SNP finance terjadi pada 2018 lalu, Sanksi administratif 

diberikan untuk yang berkaitan yaitu akuntan Marlinna, akuntan Merliyana Syamsul, 

serta KAP Satrio Bing Eny, yang sudah terafiliasi Deloitte Indonesia. Pemeriksaan 

yang sudah dilakukan di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), ditemukan 

adanya indikasi ada kesalahan atau penyelewengan audit oleh kedua akuntan publik 

tersebut atas laporan keuangan perusahaan SNP Finance pada tahun buku 2012 

sampai dengan 2016 lalu. Akuntan Marlinna dan Merliyana Syamsul belum dapat  

memenuhi pelaksanaan audit umum laporan keuangan SNP Finance yaitu yang 

terkait pada pengendalian sistem informasi yang terkait pada data-data nasabah, 

akurasi jurnal piutang, serta perolehan bukti audit yang benar atas akun piutang 

pembiayaan konsumen. Dan juga sistem dalam yaitu pengendalian mutu yang 

dimiliki oleh KAP tersebut, mengandung kelemahan yaitu belum dapat melakukan 

pencegahan,  ancaman kedekatan yang berupa keterkaitan yang lumayan lama antara 

personil senior dengan klien. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa itu, pastinya 
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akan berdampak pada kurangnya skeptisme professional auditor. Oleh sebab itu, 

bendahara Negara telah memberikan sanksi administratif untuk dua Akuntan Publik 

tersebut yaitu pembatasan dalam pemberian jasa audit apaun kepada entitas jasa 

keuangan kurang lebih 12 bulan lamanya yang akan mulai terhitung 16, September 

2018 sampai 15, September 2019. Dan juga KAP SBE, juga dikenakan sanksi yaitu 

rekomendasi untuk segera membuat peraturan kebijakan serta prosedur tentang sistem 

pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang terkait dengan ancaman kedekatan 

anggota senior, KAP tersebut juga telah mewajibkan untuk mengimplementasikan 

peraturan kebijakan dan prosedur yang dimaksud dan harus melaporkan pelaksanan 

yang telah dibuat paling selambat-lambatnya 2, Februari 2019.  

Seorang auditor harus dapat mampu untuk menyajikan laporan audit yang 

baik, sehingga kualitas auditnya juga baik. Menurut De Angelo dalam (Kurnia, 2014) 

kualitas audit merupakan probabilitas seseorang auditor dapat menemukan serta 

melaporkan adanya kesalahan atau pelanggaran dalam sistem akuntansi pada 

kliennya. Auditor seharusnya dapat bekerja dengan baik, sehingga kesalahan klien 

harus diungkapkan tidak menutupinya. Dalam mengerjakan tugasnya, auditor juga 

harus mempunyai memperhitungkan juga waktu yang telah disepakati klien dalam 

menyelesaikan tugasnya. Dalam menyelesaikan laporan auditnya, seorang auditor 

harus mempunyai standar waktu sendiri untuk menyelesaikan laporan auditnya 

dengan melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah ditentukan klien. Selain itu auditor 

harus memperhatikan sikap independensinya dengan memperhatikan kedekatan 
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antara klien, pemberian jasa non audit, dan memberikan telaah dari rekan auditor agar 

mencegah terjadinya indikasi seperti kasus-kasus diatas. 

Pada saat mengaudit, auditor juga mendapatkan tekanan waktu pada saat 

melaksanakan auditnya, apabila kualitas audit dapat dikatakan baik jika mampu 

menyajikan informasi tepat waktu itu akan berguna untuk mengambil keputusan 

untuk pemakai laporan keuangan. Tekanan waktu yang tinggi, pada melaksanakan 

tugas audit laporan keuangan, membuat auditor akan meningkatkan efisiensi 

pengauditan laporan keuangan sehingga terjadi audit yang tidak berdasarkan pada 

prosedur serta rencana yang dilakukan auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan akan melanggar peraturan yang ada. Auditor dalam melakukan audit dituntut 

untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati dengan klien (Kurnia, 2014). Tekanan waktu yang ketat akan 

menyebabkan seorang auditor meninggalkan beberapa program audit yang penting 

sebagai akibatnya akan menurunkan kualitas audit.  

Auditor harus memiliki sikap dalam mengaudit laporan yaitu sikap 

indpendensi atau tidak memihak. Menurut (Shintya, 2016) Independensi itu 

merupakan sikap tidak mudah dipengaruhi, serta tidak memihak siapapun. Akuntan 

publik wajib untuk selalu jujur kepada siapapun yaitu tidak kepada manajemen serta 

pemilik perusahaan saja, tapi juga kreditur serta pihak lain yang telah memberikan 

kepercayaan, pekerjaan seorang akuntan publik. Mulyadi 1998 dalam (Kurnia, 2014) 

Independensi dapat diartikan sikap bebas pengaruh dari apapun, dan tidak dengan 
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mudah dapat dikendalikan pihak lain, dan tidak bergantung orang lain. Dapat 

disimpulkan bahwa independensi merupakan adanya kejujuran auditor untuk 

mempertimbangkan fakta yang ada, tidak memihak siapapun dalam menyatakan 

pendapatnya serta tidak secara mudah dapat dipengaruhi oleh pihak lain.  

. Independensi dan Tekanan Waktu mempengaruhi kualitas audit dan 

dibuktikan pada penelitian terdahulu. Menurut (Rizal & Liyundira, 2016) Tekanan 

waktu dalam melaksanakan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil 

yang dilakukan oleh (Novela, Sukarmanto, & Maemunah, 2017) dan (Kurnia, 2014) 

menemukan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit. Lalu (Latifa & Ghozali, 2015) menunjukan bahwa tekanan anggaran 

waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

(Rizal & Liyundira, 2016) telah meneliti bahwa independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit (Burhanudin, 2016) dan (Shintya, 2016) menemukan bahwa 

independensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit, 

Namun berbeda dengan penelitian (Oklivia & Marlinah, 2014) bahwa independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari (Rizal & Liyundira, 2016) 

Penelitian ini berbeda pada penelitian sebelumnya karena peneliti-peneliti 

sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil antara tekanan waktu dan independensi, 

oleh kerena itu peneliti disini ingin melakukan pengujian ulang terhadap kedua 

variabel tersebut yaitu tekanan waktu dan independensi auditor terhadap kualitas 
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audit. Penelitian ini ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya sama atau 

beda apabila dilakukan di lokasi dan lingkungan kerja yang berbeda pada Kantor 

Akuntan Publik di Semarang.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis merasa termotivasi 

melakukan penelitian yang dituangkan idenya ke dalam skripsi yang berjudul 

“PENGARUH TEKANAN WAKTU DAN INDEPENDENSI AUDITOR 

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Kantor Akuntan Publik di 

Semarang)”. 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang  telah ada, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di 

Semarang ? 

b. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

KAP di Semarang ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagi berikut : 
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a. Untuk mengetahui apakah tekanan waktu tuditor terhadap kualitas audit 

di KAP Semarang 

b. Untuk mengetahui apakah independensi atuditor terhadap kualitas audit di 

KAP Semarang 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini semoga memberikan manfaat bagi para berbagai 

pihak yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi teori atribusi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Auditor akan lebih memperhatikan tekanan waktu yang diberikan oleh 

klien dengan memperhatikan keterbatasan waktu dalam penugasan, 

penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang sudah ditentukan, 

pemenuhan target waktu selama penugasan, fokus tugas dengan 

keterbatasan waktu, mengkomunikasian anggaran waktu, efisiensi 

dalam proses audit, penilaian kinerja dari atasan dan anggaran waktu 

merupakan keputusan mutlak dari atasan  

b. Auditor akan lebih memperhatikan tingkat independensi auditor 

dengan memperhatikan hubungan yang lama dengan klien, tekanan 

dari klien, telaah dari rekan auditor lain, dan terkait dengan jasa non 

audit. 
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1.4 Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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Auditor harus menjamin bahwa kualitas audit yang dilakukan 

harus benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan 

auditan yang baik kualitasnya. kualitas audit adalah 

probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan 

audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan 

keuangan yang mengandung kekeliruan atau kesalahan. 

Laporan keuangan yang sesuai dengan standart karakteristik 

kualitatif SAK dan pedoman SPAP maka kualitas audit yang 

dihasilkan juga akan baik dan digunakan untuk pengambilan 

keputusan para penggunanya. 

 

 

Melihat kasus yang terjadi di Indonesia. Auditor ikut dalam 

memanipulasi laporan keuangan sehingga kualitas audit yang 

dihasilkan juga terlihat baik. 

Penelitian ini ingin membuktikan apakah penelitian 

selanjutnya sama atau beda apabila dilakukan di lokasi dan 

lingkungan kerja yang berbeda pada Kantor Akuntan Publik 

di Semarang.  

 


