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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan 

suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang 

cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk 

penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup 

andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada 

semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa 

dipertanggungjawabkan. Fungsi auditor sebagai pihak ketiga yang 

independen dimaksud untuk mengurai teori keagenan (agency theory). Teori 

keagenan muncul karena adanya hubungan keagenan antara manajemen dan 

pemilik. Perkembangan perekonomian saat ini mengarah pada globalisasi, 

dengan kebebasan persaingan usaha di antma negara-negara di dunia. 

Pengaruh globalisasi tersebut membawa dampak bagi banyak hal, tidak 

terkecuali bagi jasa audit dan profesi auditor independen atau akuntan publik 

di Indonesia. Adanya kebutuhan akan laporan keuangan yang memadai dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, membawa banyak 

perusahaan tergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh auditor 

independen. Oleh karena itu, demi menjaga kepercayaan masyarakat, auditor 

independen selayaknya memberikan jasa dengan kualitas terbaik. 
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Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor dalam 

menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien (Deangelo, 2004; dalam Nataline, 2007) dalam Primaraharjo 

2011. Semakin tinggi kualitas audit dapat dihasilkan oleh auditor independen, 

maka semakin tinggi pula kepercayaan para pemakai informasi untuk 

menggunakan laporan keuangan. Sedangkan Menurut De Angelo (1981) 

dalam Ningsih 2013, kualitas audit dikatakan sebagai keadaan dimana 

seorang auditor akan menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian terhadap 

prinsip yang terjadi pada laporan akuntansi kliennya 

Profesionalisme juga menjadi syarat utama sebagai auditor. Menurut 

Baotham (2007) dalam Futri 2014 profesionalisme auditor mengacu pada 

kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai 

pengerahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan 

kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk 

mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, 

hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. 

Dalam menjalankan jasa profesionalnya auditor seharusnya 

berpedoman pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebagai aturan dasar 

dalam melaksanakan audit. Hal ini disebabkan karena penerapan Kode Etik 

Profesi Akuntan Publik yang baik akan mempengaruhi kualitas audit yang 

dihasilkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 

30 Mei 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas 

Pemerintah dalam ketentuan pasal 1 point 2 dalam skripsi Ananda 2014 



3 
 

 
 

menyebutkan kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat 

prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah 

sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.   

Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

sebagaimana yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik 

merupakan salah satu standar umum audit.  Kode etik mengikat semua 

anggota  profesi  perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap 

individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku berbeda-beda 

yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan 

masyarakat lainnya. Oleh karena itu nilai etika atau kode etik diperlukan oleh 

masyarakat, organisasi, bahkan Negara agar semua berjalan  dengan tertib, 

lancar, teratur dan terukur. 

Selain profesionalisme dan penerapan kode etik, kinerja auditor akan 

dipengaruhi oleh adanya tekanan anggaran waktu (time budget pressure). 

Menurut Sososutikno (2003) dalam Ningsih 2013 tekanan anggaran waktu 

adalah suatu keadaan yang menuntut auditor untuk dapat melakukan efisiensi 

terhadap anggaran waktu atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang 

sangat ketat. Tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu 

terbatas tentu saja merupakan tekanan tersendiri bagi auditor. Dalam 

studinya, Azad (1994) menemukan bahwa dalam kondisi yang tertekan 

(secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misalnya  

melakukan prematur sign off, terlalu percaya kepada penjelasan dan 
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presentasi klien, serta gagal mengivestigasi isu - isu relevan, yang pada 

gilirannya dapat menghasilkan laporan audit dengan kualitas rendah. 

Penelitian yang berkaitan dengan Profesionalisme memiliki hasil yang 

berbeda-beda, Penelitian Bustami (2013) profesionalisme berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Futri (2014) 

didapatkan hasil bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Hasil penelitian Ningsih (2013) menunjukkan bahwa time budget 

pressure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil 

tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Sososutikno (2003) dalam 

Muhshyi (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa time budget pressure 

secara langsung tidak memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit, 

karena tekanan anggran waktu yang diusulkan pada tingkat tertentu dapat 

mempengaruhi kualitas audit dan dapat pula tidak mempengaruhi kualitas 

audit. 

Hasil penelitian yang sama yaitu Nandari (2015) menyatakan bahwa 

penerapan kode etik berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian Subhan (2011) dalam Ananda (2014). Hasil 

penelitiannya menunjukan dan kepatuhan pada kode etik berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan uraian di atas yaitu adanya perbedaan hasil dari penelitian-

penelitian terdahulu maka penulis mengambil topik penelitian di bidang 
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akuntansi khususnya auditing dengan judul Penelitian PENGARUH 

PROFESIONALISME, PENERAPAN KODE ETIK, DAN TIME BUDGET 

PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris di KAP 

Surakarta dan Yogyakarta).  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah penerapan kode etik berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit 

2. Untuk menguji pengaruh penerapan kode etik terhadap kualitas 

audit 

3. Untuk menguji pengaruh time budget pressure terhadap kualitas 

audit 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 a. Kontribusi Teoritis  

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat 

sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai 

literatur penambah ilmu pengetahuan.  

2. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor 

serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khusunya 

auditing dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh 

profesionalisme, Penerapan Kode Etik, dan Time Budget 

Pressure terhadap kualitas auditnya.  

3. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-

pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik kualitas 

audit.  

 b. Kontribusi Praktis  

1. Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagai tinjauan 

literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk 

meningkatkan kinerja para auditornya.  

2. Perusahaan atau user dari jasa KAP, diharapkan dapat 

bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang 

dihasilkan oleh auditor eksternal.  
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3. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi panduan dalam menilai dan mengevaluasi  

kinerja auditor eksternal, serta usaha-usaha yang dilakukan 

untuk terus mengembangkan profesi akuntan publik. 

E.  Sistematika penulisan 

 Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruh profesionalisme, 

penerapan kode etik, dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada 

KAP di Surakarta dan Yogyakarta ini dibahas dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel 

dan pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuranya dan 

metode analisi data.  
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 BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penyajia dan analisis data. Pada bab ini 

disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan 

atas hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang 

telah dikemukakan. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas paada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


