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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya dunia usaha dan bisnis baik didalam negeri maupun 

diluar negeri sekarang ini terjadi banyak kasus pelanggaran hukum yang 

menyangkut profesi akuntan. Pelanggaran hukum yang terjadi tersebut telah 

memberikan efek negatif pada pandangan masyarakat kita dalam menilai profesi 

public accountant. Akuntan publik adalah jembatan yang independen untuk 

menjamin kepercayaan publik, bahwa kualitas laporan keuangan sudah disusun 

dengan wajar. Tetapi pada kondisi praktiknya, terdapat akuntan publik yang tidak 

memperhatikan kualitas auditnya dan terjerumus dalam kasus skandal keuangan. 

Akuntan publik semakin menjadi sorotan publik karena terjadinya beberapa 

kasus pelanggaran standar audit dan kode etik akuntan dalam beberapa tahun 

terakhir. Dimana kasus pelanggaran tersebut malah dilakukan oleh Akuntan Publik 

(AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama yang harusnya menjadi contoh 

yang baik bagi KAP lainnya. Sangat besar dampak yang ditimbulkan apabila 

auditor melakukan pelanggaran dan kualitas audit laporan keuangan tidak 

diperhatikan. Akibat yang harus dihadapi oleh auditor jika tidak memperhatikan 

kualitas dari hasil audit yang dikerjakan, maka auditor dapat memberikan opini 

yang salah terhadap hasil audit. Informasi tersebut juga akan berdampak bagi 

perusahaan dan juga pengguna informasi, sehingga mengakibatkan perusahaan dan 

pengguna informasi salah dalam mengambil kebijakan. 
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Kasus pelanggaran audit terbaru dilakukan akuntan publik terjadi pada 

tahun 2019 adalah pada Perusahaan Perseroan Garuda Indonesia. Audit laporan 

keuangan pada Perusahaan Perseroan Garuda Indonesia yang dilakukan oleh 

akuntan Kasner Sirumapea dan kantor akuntan Tanubrata, Sutanto, Fahmi, 

Bambang dan Rekan dengan telah menyebabkan terjadinya penggelembungan 

pendapatan karena pengakuan piutang pendapatan atas kontrak beberapa tahun 

sekaligus diawal. Akibat dari kasus pelanggaran tersebut Kementerian Keuangan 

melalui Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menarik semestara izin 

operasional kantor akuntan publik dan akuntan publik tersebut. Kasus tersebut juga 

berdampak pada penurunan kualitas hasil audit yang telah dilakukan. Kejadian ini 

jelas merugikan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan karena akan 

menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan.  

Sangat penting bagi seorang auditor dalam memperhatikan kualitas 

auditnya. Menurut IAPI (2018:3) indikator kualitas audit yang baik adalah 

merupakan indikator penting bahwa audit yang berkualitas harus dilakukan sesuai 

prosedur oleh KAP dan Publik Akuntan mengikuti kode etik, ketentuan hukum dan 

standar profesi yang berjalan. Auditor harus senantiasa mempertahankan dan 

menjaga kualitas audit yang dihasilkan dalam melaksanakan tugasnya (Atiqoh, dan 

Riduwan, 2016). Standar audit yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan benar 

supaya hasil laporan keuangan berkualitas dan pelanggaran atau salah saji pada 

laporan keuangan dapat terdeteksi (Arrizqy, 2016). Pelanggaran tersebut meliputi 

kesalahan yang dilakukan oleh klien secara sengaja maupun tidak sengaja dalam 

menyusun laporan keuangan. Pelanggaran tersebut meliputi kesalahan yang 
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dilakukan oleh klien secara sengaja maupun tidak sengaja dalam menyusun laporan 

keuangan. Hasil pekerjaan mengaudit akan meningkat jika auditor mempunyai 

kompetensi mumpuni dan independensi yang baik. Selain itu pengalaman dalam 

mengaudit dan alokasi waktu audit yang cukup juga tentu mempengaruhi hasil dari 

kualitas audit. 

Menurut IAPI (2018:5) “kompetensi adalah kemampuan auditor secara 

individu dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk merampungkan 

pekerjaan baik secara mandiri maupun dengan suatu tim yang berlandaskan kode 

etik, Standar Profesional Akuntan Publik, dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Kompetensi yang baik didapatkan auditor dengan mengikuti pendidikan bidang 

akuntansi pada perguruan tinggi, kegiatan pelatihan profesional dan pengembangan 

di tempat bekerja, yang pembuktiannya dilakukan dengan menerapkan pada praktik 

pengalaman kerja.” IAPI mengakui kompetensi auditor dengan adanya sertifikasi 

profesi. Menurut Mulyadi (2002 : 58) kompetensi yang baik akan dimiliki auditor 

berdasarkan pengalaman dan pendidikan yang dimiliki. Jadi kompetensi 

merupakan persyaratan keahlian yang harus auditor miliki untuk mengerjakan 

tugasnya dengan baik yang diperoleh dari pendidikian dan pengalaman. Hasil 

pekerjaan audit akan meningkat ketika auditor sudah mempunyai kompetensi yang 

mumpuni. Selain kompetensi, independensi dari auditor juga diperlukan agar 

kualitas audit yang dihasilkan baik. 

Menurut Halim (2015: 52) auditor dalam melaksanakan tugas audit, 

melaporkan temuan dan dalam memberikan pendapat harus bersikap independen 

dan terbebas dari pengaruh kepentingan dengan klien. Jika auditor tidak independen 
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dengan klien maka pernyataan yang diberikan auditor mengenai kewajaran atas 

laporan keuangan klien tidak bisa dibenarkan. Dalam IAPI (2018:6) dalam 

melaksanakan suatu perikatan audit, sikap independen merupakan faktor yang 

sangat mendasar dan penting yang harus dimiliki auditor. Seluruh auditor yang 

berada pada KAP, dan seluruh jaringan KAP harus dapat bersikap independen. 

Independensi auditor harus dijaga dalam setiap perikatan baik dalam penampilan 

(independen in appereance) dan pemikiran (independen of mind). Dukungan dan 

komitmen dari pimpinan sangat dibutuhkan oleh auditor dalam memahami 

ketentuan independensi dan etika dalam suatu perikatan agar dapat mewujudkan 

kepatuhan dalam menjalankan audit. 

Namun, auditor yang memiliki kompetensi dan independensi belum tentu 

memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas audit. Perlu adanya 

pengalaman auditor agar kualitas yang dihasilkan baik. Menururt Sari (2011) 

pengalaman merupakan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh auditor berdasarkan 

lama kerja mengaudit. Keahlian yang lebih tinggi auditor akan diperoleh 

berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Seiring pengalaman kerja yang semakin 

lama dari auditor, maka dalam menghadapi suatu kejadian dalam audit, auditor 

dapat menyelesaikannya dengan kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki. 

Menurut Badara dan Saidin (2013) pengalaman diperoleh auditor dari lamanya 

bekerja mengaudit yang mana dengan semakin banyaknya keterampilan dan 

pengetahuan yang diperoleh dalam mengaudit akan meningkatkan efektivitas 

kinerja auditor. Dengan kata lain semakin banyak pengalaman auditor dalam 

mengaudit, kualitas hasil audit dari pekerjaan yang dilakukan akan menjadi 

semakin bagus pula. 
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Selain dari faktor independensi, kompetensi, dan pengalaman auditor, 

adanya tekanan anggaran waktu juga mempengaruhi kinerja audit. Alokasi waktu 

dalam audit harus dianggarkan dengan tepat, tidak terlalu cepat dan terlalu lama. 

Jika alokasi waktu dalam audit sangat sedikit, akan berdampak pada  perilaku yang 

kurang produktif karena terdapat sebagian tugas dan prosedur yang akan diabaikan. 

Sebaliknya apabila jika anggaran waktu audit yang diberikan lama auditor menjadi 

kurang termotivasi dan menunda-nunda dalam melakukan pekerjaan (Ariningsih 

dan Mertha, 2017). Menurut Latifa dan Ghozali (2015) tekanan anggaran waktu 

adalah kondisi auditor harus membatasi dengan ketat waktu anggaran dalam 

mengaudit demi tercapainya efisiensi terhadap anggaran waktu. Dengan demikian, 

perlu adanya anggaran waktu audit yang cukup agar semakin baiknya kualitas audit 

yang dihasilkan. 

Faktor lain dalam diri auditor yang berpengaruh terhadap kompetensi, 

independenasi, pengalaman dan tekanan anggaran waktu agar hasil pekerjaan audit 

menjadi baik adalah etika auditor. Menurut Halim, (2015:31) Etika profesional 

dapat diartikan bahwa sikap setiap para anggota profesi harus bersikap realistis dan 

praktis tetapi juga harus dapat bersikap idealistis. Supaya etika dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dan memiliki arti, etika profesi auditor dituntut harus dapat 

bersikap diatas hukum dan sesuai standar ideal (absolut). Profesional dalam etika 

profesi mengindikasikan bahwa dedikasi yang diberikan, komitmen dalam kualitas, 

dan motivasi dalam menyelesaikan masalah klien yang mengakibatkan masyarakat 

dapat mempercayai profesi tersebut. Jadi etika sangat diperlukan oleh auditor, 

karena etika adalah yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia. Etika disini 

dapat memperkuat ataupun memperlemah antara kompetensi, independenasi, 

pengalaman dan time budget pressure tehadap hasil audit agar berkualitas. 
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Kasus hukum di Indonesia belakangan ini mengindikasikan bahwa masih 

terdapat pelanggaran standar audit dan kode etik akuntan yang dilakukan oleh 

auditor maupun KAP. Kasus yang masih sering ditemukan seperti kesalahan 

pencatatan, identifikasi dan lemahnya prosedur audit dapat menurunkan kualitas 

audit. Kasus dari PT Garuda tersebut telah menunjukkan bahwa auditor melakukan 

kesalahan pencatatan sehingga menurunkan hasil kualitas auditnya. Hal tersebut 

tidak lepas dari independensi, kompetensi, pengalaman dan tekanan anggaran 

waktu yang diterima auditor ketika mengaudit. Etika auditor juga dapat 

mempengaruhi independensi, kompetensi, tekanan anggaran waktu dan 

pengalaman dalam meningkatkan audit quality. Perlu adanya independensi, 

kompetensi, tekanan anggaran waktu, pengalaman dan etika yang bagus agar 

menghasilkan audit quality baik. 

Riset yang dilakukan adalah pengembangan dari riset terdahulu Ramlah, 

Syah, dan Dara tahun 2018, bertujuan untuk menguji idependensi dan kompetensi 

pada audit quality dimoderasi etika di KAP Kota Makasar. Hasil riset tersebut  

mengindikasikan bahwa independensi dan kompetensi memiliki pengaruh 

signifikan positif pada audit quality. Hasil dari uji moderasi mengindikasikan bahwa 

etika auditor memperlemah pengaruh variabel kompetensi dan memperkuat 

pengaruh variabel independensi pada kualitas audit. 

Gap riset dari riset yang dilakukan dengan riset sebelumnya yaitu pada 

objek riset terdahulu adalah pada KAP di Kota Makasar sedangkan pada riset kali 

ini dilakukan pada KAP di Kota Surabaya. Selain hal tersebut dalam riset ini 
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menambahkan time budget pressure dan pengalaman yang berasal dari riset 

terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2020).  

Riset terdahulu yang dilakukan Putri (2020) adalah untuk menunjukkan 

bahwa pengalaman dan tekanan anggaran waktu auditor berpengaruh pada kualitas 

audit yang dimoderasi etika auditor pada auditor di KAP Kota DKI Jakarta. Hasil 

riset terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan variabel pengalaman auditor 

memiliki pengaruh positif pada audit quality dan variabel time budget pressure 

berpengaruh negatif terhadap audit quality. Hasil dari uji moderasi menunjukkan 

etika auditor memperkuat pengaruh variabel pengalaman dan memperlemah 

pengaruh variabel time budget pressure pada audit quality. 

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Prasanti, Ramadhanti dan 

Puspasari (2019) juga bermaksud melakukan uji pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, dan kompetensi pada audit quality yang dimoderasi etika auditor 

pada auditor di KAP Kota DKI Jakarta. Hasil riset yang telah dilakukan 

menunjukkan variabel pengalaman kerja dan kompetensi auditor berpengaruh 

secara signifikan dan positif pada audit quality, tetapi variabel independensi auditor 

berpengaruh negatif pada kualitas audit. Hasil dari uji moderasi mengindikasikan 

terjadi penguatan pengaruh variabel pengalaman kerja dan kompetensi auditor 

terhadap audit quality oleh etika auditor dan juga terjadi pelemahan variabel 

independensi terhadap variabel audit quality oleh etika auditor. 

Dari berbagai hasil riset riset terdahulu, masih terdapat inkonsistensi atau 

perbedaan hasil riset yang ditemukan. Perbedaan hasil riset atau research gap antara 

riset-riset terdahulu terjadi karena objek lokasi atau tempat yang digunakan dalam 
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riset tersebut berbeda-beda, sehingga menghasilkan riset yang berbeda juga. Hal ini 

mendorong riset lebih lanjut masih perlu dilakukan pada permasalahan ini 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, fenomena yang sedang terjadi 

dan hasil dari penelitian terdahulu, maka riset kali ini bertujuan meriset kembali 

faktor - faktor dalam diri auditor yang mempengaruhi audit quality pada auditor di 

KAP Surabaya. Riset yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS untuk 

menganalisis dan menguji hubungan variabel independen dan variabel dependen 

yang dipengaruhi oleh variabel moderasi. Hasil analisis data yang dilakukan akan 

disajikan pada bab pembahasan dan pada akhir riset ditutup dengan kesimpulan, 

keterbatasan dan saran dari hasil riset. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

riset ini yaitu: 

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

4. Apakah time budget pressure auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

5. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas 

audit ? 

6. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap 

kualitas audit ? 

7. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit ? 

8. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh time budget pressure auditor terhadap 

kualitas audit ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uarian rumusan masalah maupun latar belakang diatas, tujuan dari riset 

yang dilakukan secara empiris, untuk membuktikan: 

1. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Time budget pressure auditor berpengaruh terhadap kualitas. 

5. Etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

6. Etika auditor memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. 

7. Etika auditor memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

8. Etika auditor memoderasi pengaruh time budget pressure auditor terhadap kualitas 

audit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap riset yang dilakukan akan berguna untuk beberapa pihak, 

sebagai berikut:  

1. Bagi Universitas 

Riset yang dilakukan dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan 

pengembangan teori melalui bukti secara empiris khususnya manfaat pengaruh 

independensi, kompetensi, pengalaman, dan time budget pressure auditor pada 

audit quality dengan moderasi etika auditor. 
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2. Bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya 

Riset ini memberikan suatu pertimbangan dan masukan mengenai pengaruh 

independensi, kompetensi, pengalaman, dan time budget pressure auditor pada 

audit quality dengan moderasi etika auditor di Kantor Akuntan Publik Kota 

Surabaya. 

3. Bagi Peneliti 

Riset yang dilakukan memberi pengalaman dan pengetahuan lebih banyak 

tentang pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman, dan time budget 

pressure auditor pada audit quality dengan moderasi etika auditor di Kantor 

Akuntan Publik Kota Surabaya. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Riset yang dilakukan memberi sumbangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi 

auditing juga memberi gambaran hasil riset untuk dilakukan riset selanjutnya 

tentang pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman, dan time budget 

pressure auditor pada audit quality dengan moderasi etika auditor di Kantor 

Akuntan Publik Kota Surabaya. 

 


