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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha dewasa ini semakin ketat, 

termasuk persaingan bisnis dalam pemberian layanan terkait jasa yang diberikan 

oleh seorang akuntan publik. Sehingga, untuk dapat bertahan dalam persaingan ini 

seorang akuntan publik harus mendapatkan klien sebanyak mungkin. Selain itu, 

yang sangat diperlukan oleh akuntan publik ialah dapat menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap  aktivitas dan kinerja perusahaan, kepercayaan 

ini harus tetap dijaga dengan cara menunjukkan kinerja yang baik dan profesional. 

Kinerja yang baik dan profesional artinya harus mengacu dan sesuai dengan 

standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI yaitu standar umum, standar pekerjaan 

lapangan, dan standar pelaporan.  

Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat penting, 

namun saat ini integritas dan objektivitas dari para akuntan publik sudah mulai 

diragukan oleh pihak yang berkepentingan yang diakibatkan oleh banyaknya 

skandal keuangan atas laporan keuangan auditan.  Salah satu fenomena yang 

terjadi pada ditahun 2018 ialah kasus SNP Finance yang menyeret Akuntan 

Publik Marlinna, Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny 

(SBE) yang merupakan salah satu entitas Deloitte. Berdasarkan dari situs resmi 

www.cnnindonesia.com pada 26 September 2018, SNP Finance diketahui telah 

merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah.  

http://www.cnnindonesia.com/
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SNP Finance merupakan perusahaan yang menjual produk rumah 

tangga seperti parabotan dan alat-alat elektronik dengan cara tunai ataupun kredit, 

yang mendapatkan pembiayaan dari kredit perbankan, salah satunya Bank 

Mandiri. Seiring berjalannya waktu kredit SNP Finance menjadi bermasalah, 

untuk mengatasinya, SNP Finance melakukan penjualan surat utang jangka 

menengah atau MTN (Medium Term Notes), MTN ini diperingkat oleh 

Pemeringkat Efek Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang diaudit. 

Peringkat awal yang diperoleh pada Desember 2015–Maret 2018 adalah stabil 

artinya masih berpotensi untuk melakukan pelusan hutang, namun di bulan Mei 

2018 turun menjadi Selective Default (gagal bayar). 

SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sebesar kurang lebih Rp 4,07 Trilyun, para debitur dan pemegang MTN percaya 

untuk menyalurkan kreditnya, karena kesehatan keuangan SNP Finance telah 

dianalisis melalui laporan keuangan yang diaudit. Namun, SNP Finance 

melakukan pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan dengan membuat 

piutang fiktif tetapi auditor dari Deloitte tersebut gagal mendeteksi adanya 

kecurangan, bahkan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Seharusnya 

auditor menjadikan warning ketika terjadi peningkatan hutang, karena hal tersebut 

berisiko untuk melakukan kecurangan oleh pihak manajemen. Fenomena ini 

menjelaskan adanya ketidaktelitian, kurangnya kompetensi dan pengalaman 

auditor dalam mendeteksi kecurangan, dimana hal tersebut akan menimbulkan 

keraguan bagi pengguna laporan keuangan dengan hasil kualitas audit yang buruk 

sehingga menurunkan kualitas informasi keuangan itu sendiri. 
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Berdasarkan dari salah satu kasus tersebut menyebabkan profesi 

akuntan publik diragukan oleh masyarakat. Dalam hal ini KAP perlu 

meningkatkan integritasnya karena jasa akuntan publik sering digunakan oleh 

pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti Independensi, Kompetensi, 

dan Pengalaman audit, namun juga terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi 

kualitas audit seperti Audit Tenure, Fee audit, dan Time Budget Pressure.  

Laporan keuangan menjadi sangat berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan. Oleh karena 

itu, informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki 

kualitas informasi yang dapat dipercaya, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan 

atas laporan keuangan sebagai jaminan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. 

Dengan demikian, informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang akuntan publik dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat 

mempengaruhi hasil kualitas audit tersebut. 

Kualitas audit dimaknai sebagai kemungkinan auditor dalam 

menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi 

dalam suatu sistem akuntansi dari klien yang diaudit (Tandiontong, 2016:80). 

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan 

auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar 

pengauditan yang berlaku. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya 
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kualitas audit terjadi ketika auditor memiliki sikap independensi, integritas, 

kompetensi, dan pengalaman, serta penggunaan kemahiran profesional dengan 

cermat dan teliti yang dapat memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang 

disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. 

Pada penelitian ini, akan dibahas lebih mendalam terkait  faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit seperti Audit Tenure, Fee audit, 

Independensi, Kompetensi, Pengalaman audit, dan Time Budget Pressure. 

Didalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori atribusi dan teori 

kepatuhan. Dimana teori atribusi ini menjelaskan perilaku seseorang mengenai 

perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Variabel yang dilandari teori ini 

antara lain Fee audit, Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman audit, dan Time 

Budget Pressure. Sedangkan, Audit Tenure didasari oleh teori kepatuhan 

menjelaskan bahwa setiap individu berkewajiban untuk mematuhi aturan yang 

berlaku.  

Menurut Pertiwi, dkk. (2016), Audit Tenure adalah masa perikatan 

yang terjalin antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai 

jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Masa perikatan menjadi 

permasalahan ketika masa perikatan audit yang dilakukan oleh auditor terhadap 

kliennya terlalu singkat dan terlalu lama. Karena dari kedua hal tersebut dapat 

berdampak atau mempengaruhi kinerja auditor pada perusahaan klien. Audit 

Tenure yang terjalin lama dikhawatirkan akan mempengaruhi objektivitas auditor, 
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tetapi jika Audit Tenure yang terjalin antara auditor dengan klien berjalan singkat 

menyebabkan auditor tidak mampu memahami bisnis klien. 

Masa perikatan audit dibagi menjadi tiga kategori, kategori pertama 

adalah pendek, yaitu dua sampai tiga tahun, kategori kedua adalah medium atau 

sedang yang panjang perikatannya empat sampai delapan tahun, dan kategori 

ketiga adalah panjang, yaitu lebih dari delapan tahun terkait perikatan yang dijalin 

oleh auditor dengan klien. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, 

Pramaswaradana & Astika (2017), menyatakan bahwa Audit Tenure berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Pertiwi, dkk. (2016) 

menyatakan bahwa Audit Tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut Wanous, dkk. (1983) dalam Fachruddin & Handayani (2017) 

mendefinisikan Fee audit merupakan salah satu faktor auditor untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Penerimaan Fee audit yang tinggi dapat merencakan 

kualitas audit yang tinggi pula dibandingkan dengan penerimaan  fee audit yang 

lebih rendah dari klien. Namun, pemberian fee audit ini besarnya tergantung dari 

risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan struktur biaya KAP yang 

bersangkutan. Fee audit dibagi menjadi dua kategori yaitu Fee audit dan non Fee 

audit, Fee audit adalah total fee yang dibayarkan kepada auditor untuk 

melaksanakan jasa audit terhadap laporan keuangan, sedangkan non fee audit 

adalah biaya yang diterima oleh seorang akuntan publik sebagai hasil dari 

permintaan jasa diluar  jasa audit yang diberikan oleh auditor biasanya, seperti 

permintaan pemberian layanan/jasa perpajakan, jasa penyiapan catatan dan 
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laporan keuangan, serta pemberian layanan/jasa audit internal. Pengujian dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017), 

mengungkapkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 

sedangkan penelitian menurut Biri (2019), mengungkapkan bahwa fee audit tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Independensi merupakan suatu sikap mental yang ada pada diri 

seseorang khususnya pada akuntan publik yang harus dipertahankan dan 

dipelihara agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam pengambilan 

keputusan terkait pemberian opini pada jasa audit yang telah dilakukan. Menurut 

kode etik seksi 290 dalam Jusup (2014: 139) Independensi mewajibkan auditor 

untuk bersikap independen dalam pemikiran (sikap mental mengenai pemikiran 

yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan 

profesionalnya) dan independen dalam penampilan (sikap yang menghindari 

tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan keraguan terhadap integritas dan 

objektivitas). Pengujian dari penelitian terdahulu, Anugrah (2017), Dewi (2016), 

Wiratama & Budiartha (2015), menyatakan bahwa independensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, menurut Wardhani & Astika (2018) 

dan Trihapsari & Anisykurlillah (2016), menyatakan bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh 

sikap kerja yang dituntut oleh profesinya (Wibowo, 2016: 271). Selain itu, auditor 

yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami 
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dan mampu mengetahui terkait berbagai masalah secara lebih mendalam dan akan 

lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam 

lingkungan audit kliennya. Selain itu, kompetensi berkaitan dengan pendidikan 

yang harus dimiliki oleh akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. 

Pengujian dari penelitian terdahulu yang dilakukan Wardhani & Astika (2018) 

dan Dewi (2016), mengungkapkan bahwa kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian menurut Anugrah (2017), 

mengungkapkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan seiring 

bertambahnya penugasan audit pada klien. Pengalaman yang semakin banyak 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas auditor dalam membuat keputusan 

yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Mulyadi (2010) dalam Hakim & 

Esfandari (2015) mendefinisikan pengalaman auditor yaitu “seorang auditor harus 

berpengalaman dalam penugasan auditnya, serta telah menempuh pendidikan 

formal, karena pengalaman kerja dan pendidikan dalam profesi akuntan 

merupakan dua hal penting dan saling melengkapi”. Pengujian dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan Dewi (2016) dan Trihapsari & Anisykurlillah (2016), 

mengungkapkan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, sedangkan penelitian menurut Sari & Ramantha (2015), mengungkapkan 

bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut Silaban (2009) dalam Anugrah (2017), Tekanan anggaran 

waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang 

diberikan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dari adanya keberadaan tekanan 
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anggaran waktu ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas sesegera 

mungkin karena dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang 

sangat ketat dan kaku. Pengujian dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Anugrah (2017), mengungkapkan bahwa time budget pressure berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Susmiyanti & Rahmawati (2016) mengungkapkan bahwa variabel time budget 

pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan, dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut dapat dipercaya 

bagi para pengguna khususnya pihak pemangku kepentingan sehingga informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan auditan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan pihak kepentingan. Penelitian 

ini dilakukan di Surabaya, karena Surabaya merupakan kota terbesar kedua di 

Indonesia setelah DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 2.806.306 jiwa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka alasan pemilihan topik dalam penelitian 

ini dikarenakan adanya perbedaan pada hasil yang diperoleh oleh penelitian 

terdahulu, sehingga penelitian saat ini berjudul “Pengaruh Audit Tenure, Fee 

audit, Independensi, Kompetensi, Pengalaman audit, dan Time Budget 

Pressure terhadap Kualitas Audit”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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2. Apakah Fee audit  berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah Pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

6. Apakah Time Budget Pressure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Audit Tenure, 

Fee audit, Independensi, Kompetensi, Pengalaman audit, dan Time Budget 

Pressure terhadap Kualitas Audit, untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya bagi para pengguna 

khususnya pihak pemangku kepentingan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan pengaruh Audit Tenure, Fee audit, Independensi, 

Kompetensi, Pengalaman Audit, dan Time Budget Pressure terhadap 

Kualitas Audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi agar menghasilkan audit 

yang berkualitas.  
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b. Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan masukan dan informasi yang 

bermanfaat mengenai pengaruh Audit Tenure, Fee audit, Independensi, 

Kompetensi, Pengalaman Audit, dan Time Budget Pressure terhadap 

Kualitas Audit. 

c. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dalam auditing dan 

menambah pemahaman mengenai pengaruh Audit Tenure, Fee audit, 

Independensi, Kompetensi, Pengalaman Audit, dan Time Budget Pressure 

terhadap Kualitas Audit, serta untuk menerapkan ilmu mengenai audit 

yang diperoleh selama perkuliahan. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya terkait pengaruh Audit Tenure, 

Fee audit, Independensi, Kompetensi, Pengalaman Audit, dan Time 

Budget Pressure terhadap Kualitas Audit. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan 

penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terbagi 

menjadi lima bab, masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar 

menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang 
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masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penlisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh penelitian lainnya sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti. Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu, landasan 

teori, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, data dan metode 

pengumpulan data, uji validitas, reliabilitas, dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini menjelasakan tentang gambaran subjek penelitian, 

analisis data dan pembahasan hasil dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


