
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemisahan kewenangan antara manajemen dan pemilik perusahaan pada 

perusahaan go public seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah 

pada rendahnya kredibilitas laporan keuangan (Rafika, 2018). Sehingga jasa audit 

yang dibutuhkan harus memberikan sebuah audit yang sesuai dengan standar audit 

yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu mampu memberi jaminan laporan 

keuangan bebas dari salah saji material (Rahayu & Suryono, 2016). 

Terjadinya banyak skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik 

mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik. 

Skandal keuangan tersebut antara lain kasus PT Kimia Farma (Persero) Tbk., 

dengan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa, serta kasus Enron Energy Corporation 

di Amerika Serikat dengan KAP Arthur Andersen. Sehubungan dengan kasus-kasus 

tersebut serta persaingan antar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kompetitif maka 

auditor dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas auditnya untuk 

mempertahankan kepercayaan dari masyarakat (Tandiontong et al., 2019). 

DeAngelo (1981) dalam Chadegani (2011) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai peluang auditor dalam menemukan salah saji material dan pelanggaran 

dalam sistem dan laporan keuangan perusahaan serta melaporkannya. Sedangkan  

Knechel et al. (2013) menyatakan bahwa audit yang berkualitas adalah pelaksanaan 

proses audit yang terencana dengan baik oleh auditor yang sangat termotivasi dan 



sangat terlatih yang memahami ketidakpastian dan keunikan yang melekat pada 

setiap klien serta dapat menyesuaikannya dengan tepat. Auditor yang berkualitas 

tinggi mampu mendeteksi kesalahan serta meningkatkan keandalan laporan 

keuangan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Menurut U.K.’s Financial Reporting Council salah satu faktor yang 

menentukan kualitas audit adalah kompetensi auditor (Knechel et al., 2013). 

Banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Kristianto, 2017). Penelitian tersebut 

antara lain: Beattie et al., (2012), Tjun et al., (2012), Ichwanty et al., (2015), dan 

Nurhasanah et al., (2018). Meskipun begitu terdapat banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 

antara lain penelitian dari: Kusumo (2010), Sugiharto (2015), dan Hadiprojo 

(2018). 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah time budget pressure 

(Broberg et al., 2017). Time budget pressure adalah tekanan yang dialami auditor 

karena adanya tuntutan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan 

anggaran waktu yang telah ditetapkan oleh KAP. KAP menganggarkan waktu 

pelaksanaan audit karena adanya keterbatasan sumber daya. Tekanan tersebut dapat 

memunculkan perilaku disfungsional auditor yang akhirnya dapat menurunkan 

kualitas audit. Perilaku disfungsional tersebut antara lain premature audit 

programme sign-offs atau banyak transaksi yang tidak diuji, dan underreporting of 

time atau pelaporan waktu pelaksanaan audit yang tidak sebenarnya (Broberg et al., 

2017). 



Namun hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh time budget pressure 

terhadap kualitas audit belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian oleh 

Paino et al., (2010), Santhi & Ratnadi (2017), dan Nurhasanah et al., (2018) 

menunjukkan hasil bahwa time budget pressure berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. Namun penelitian dari Chusaeri (2014), Shintya et al., (2016), dan 

Yuliyanti & Hanifah (2018) justru menunjukkan bahwa time budget pressure 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya semakin tinggi time budget 

pressure maka kualitas audit akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian dari 

Majidah & Anna (2016), dan Ghaffar (2017), dan Hadiprojo (2018) menunjukkan 

bahwa time budget pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut Peraturan IAPI PP No.2/IAPI/III/2016 tentang Panduan Imbal Jasa 

Audit Laporan Keuangan kualitas audit juga dipengaruhi oleh audit fee. Imbalan 

jasa audit atau audit fee adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari 

entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Menurut peraturan IAPI 

PP No.2/IAPI/III/2016 tersebut pemberian audit fee yang memadai akan 

memotivasi auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas.  

Namun hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh audit fee terhadap 

kualitas audit juga belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian oleh 

Blankley et al., (2012), Rahmina & Agoes (2014), Kurniasih & Rohman (2014) dan 

Darmaningtyas (2018) menunjukkan bahwa audit fee berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Namun penelitian Choi et al., (2011), Krauß et al., (2015) serta Santhi 

& Ratnadi (2017) justru menunjukkan bahwa audit fee berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian dari Ramdani (2016), Dhimadhanu 



(2016) dan Erieska (2017) menunjukkan bahwa audit fee tidak berpengaruh pada 

kualitas audit. 

Melalui penjabaran di atas dapat diketahui bahwa pada kenyataannya 

banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai 

pengaruh kompetensi auditor, time budget pressure, dan audit fee terhadap kualitas 

audit. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kompetensi 

audit, time budget pressure, dan audit fee terhadap kualitas audit. 

Fee audit merupakan salah satu motivasi auditor untuk menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas. Pemberian fee audit yang sesuai dengan tingkat 

kompleksitas pekerjaan akan mendorong auditor untuk menghasilkan proses audit 

yang berkualitas (PP No.2/IAPI/III/2016). Tingkat kompleksitas pekerjaan yang 

ada dapat diatasi dengan pemahaman auditor terhadap sistem informasi klien. 

Pemahaman sistem informasi adalah seberapa jauh sistem informasi digunakan oleh 

auditor sebagai alat bantu pada setiap pekerjaannya (Mustapha & Jin Lai, 2017). 

Apabila fee audit yang diberikan sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan 

serta dibantu oleh pemahaman auditor terhadap sistem informasi yang ada akan 

mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan audit sehingga diduga kualitas 

audit dapat semakin tinggi. 

Oleh karena itu penelitian ini juga akan menguji pengaruh pemahaman 

sistem informasi sebagai moderasi pada interaksi antara fee audit terhadap kualitas 

audit yang dihasilkan auditor. Hal itu dikarenakan banyak penelitian terdahulu 

tentang pengaruh fee audit terhadap kualitas audit yang belum konsisten sehingga 



kemungkinan faktor pemahaman sistem informasi menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi interaksi keduanya.  

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi auditor, time budget pressure, dan audit fee terhadap kualitas audit, 

serta untuk mengetahui apakah pemahaman sistem informasi dapat menguatkan 

atau memperlemah pengaruh audit fee terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai 

efek moderasi pemahaman sistem informasi pada hubungan antara audit fee 

terhadap kualitas audit belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga efek moderasi 

pemahaman sistem informasi pada hubungan antara audit fee terhadap kualitas 

audit merupakan pembaharuan dari penelitian-penelitian terdahulu. 

Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti hendak melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Auditor, Time budget pressure, dan Audit 

fee Terhadap Kualitas Audit Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Sistem 

Informasi (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah ada pengaruh interaksi antara pemahaman sistem informasi dan 

audit fee terhadap kualitas audit? 



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

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

3. Untuk mengetahui pengaruh audit fee terhadap kualitas audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara pemahaman sistem informasi 

dengan audit fee terhadap kualitas audit. 

  



1.3.2 Manfaat Penelitian 

Bagi KAP 

Memberikan masukan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) akan pentingnya 

aspek kompetensi auditor, pengendalian time budget pressure, serta audit fee dan 

pemahaman terhadap sistem informasi perusahaan bagi akuntan publik dalam 

menjalankan tugasnya sehingga tidak mengecewakan pengguna jasa audit dan 

kualitas audit dalam KAP itu sendiri akan meningkat. 

Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan 

kualitas audit dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi auditor dalam 

menjalankan perannya agar lebih bijaksana dalam menentukan biaya audit dan 

aspek-aspek perikatan audit lainnya agar tidak membawa pengaruh yang negatif 

pada proses audit perusahaan. 

  



1.4 Kerangka Pikir 

 

Kerangka pemikiran di atas menunjukkan pengaruh variabel kompetensi 

auditor, time budget pressure dan fee audit terhadap kualitas audit serta variabel 

pemahaman sistem informasi sebagai variabel moderasi dimana pemahaman sistem 

informasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

independen audit fee dengan variabel dependen yaitu kualitas audit. Dalam 



menunjang kualitas audit yang baik, terdapat faktor-faktor pemicunya yaitu antara 

lain kompetensi auditor, time budget pressure, audit fee dan pemahaman sistem 

informasi. Kompetensi auditor adalah keterampilan auditor untuk melakukan 

proses audit secara profesional. Time budget pressure adalah tekanan yang dialami 

auditor ketika auditor mencoba menyelesaikan pekerjaan audit dalam waktu yang 

ditetapkan oleh KAP. Audit fee merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik 

setelah melaksanakan jasa auditnya. Pemahaman sistem informasi adalah seberapa 

jauh sistem informasi digunakan oleh auditor sebagai alat bantu pada setiap 

pekerjaannya baik karena pilihan sendiri maupun karena suatu keharusan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas landasan teori, rumusan hipotesis, dan kerangka pikir. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menguraikan mengenai objek dan lokasi penlitian, populasi dan 

sampel, definisi operasional, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data 

atau uji hipotesis.  

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Membahas mengenai gambaran umum responden, analisis jawaban responden 

pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  



Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.


