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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya ekonomi suatu negara maka akan 

semakin kompleks juga masalah bisnis yang mungkin akan terjadi. Kondisi 

inilah yang mengharuskan suatu perusahaan atau entitas publik mengaudit 

laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk mengaudit laporan keuangan 

perusahaan tersebut tentunya dibutuhkan tenaga akuntan, akuntan dalam hal ini 

adalah seorang auditor. Auditor adalah seorang yang bertugas mengaudit 

laporan dan memberikan pendapatnya apakah laporan keuangan  yang 

dihasilkan oleh suatu entitas sudah wajar dan  sesuai SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) (Amalia, 2016).  

Seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus 

memperhatikan kualitas audit laporan keuangan yang disajikannya. Proses 

pemeriksaan laporan keuangan sendiri disebut dengan auditing. Bentuk umum 

audit berupa pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens et al., 2011:4).  Agar laporan 

audit yang dihasilkan dapat berkualitas dalam pengambilan keputusan, auditor 

harus benar-benar melaksanakan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Untuk menunjang profesionalisme seorang akuntan publik, auditor dalam 

melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar yang ada yang telah 
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ditetapakan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, 

standar pekerjaan, dan standar pelaporan.  Standar umum menekankan pada 

pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor baik pelatihan dan 

kecakapan teknis yang memadai untuk melaksanakan prosedur audit, 

sedangkan standar pekerjaan lapangan dan pelaporan berkaitan dengan 

pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang 

sebenarnya serta auditor harus menyiapkan laporan mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif. 

Sehubungan untuk meningkatkan kualitas auditnya seorang auditor harus 

mengetahui faktor penting didalam dirinya yang dapat mempengaruhi kualitas 

audit,  salah satunya adalah time budget pressure yang menjadi faktor tidak 

kalah penting dalam  kualitas audit. Time budget pressure dapat 

mengakibatkan  stress pada  individual yang muncul karena adanya ketidak 

seimbangan tugas dan waktu yang tersedia, serta mempengaruhi etika 

profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor. Bekerja dalam 

kondisi yang tertekan (dalam waktu) membuat auditor cenderung berperilaku 

disfungsional.  Disamping itu terdapat pengaruh positif juga yaitu ditimbulkan 

dari adanya tekanan time budget antara lain terpacunya kinerja auditor untuk 

dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya.  

Selain time budget pressure faktor lain yang mempengaruhi kualitas 

audit adalah kompetensi. Kompetensi auditor rmerupakan kemampuan yang 

dimiliki auditor untuk mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman  

yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan 
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audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Seseorang dikatakan 

berkompeten ketika mempunyai keterampilan mengerjakan pekerjaan 

dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat 

kesalahan. Kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Selain time budget pressure dan kompetensi, independensi juga 

merupakan faktor dalam  kualitas audit. Independensi dapat dartikan sebagai 

sikap yang sangat sulit dipengaruhi. Independensi dapat juga diartikan adanya 

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi berarti auditor tidak 

mudah dipengaruhi, karena dia  melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan 

umum. 

Disamping itu akuntabilitas juga menjadi faktor kualitas audit. 

Akuntablitas  atau  pertanggungjawaban merupakan bagian tanggung jawab 

oleh seorang auditor atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Selama auditor 

menjalankan tugasnya harus senantiasa bertanggungjawab penuh serta wajib 

menjalankan kemahiran profesionalnya dengan seksama, sehingga akan 

diperoleh hasil kerja yang memuaskan. Dengan begitu auditor dituntut untuk 

mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara 

menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Kualitas hasil kerja auditor dapat 

dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh time budget pressure, kompetensi, independensi, 

dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga dilatar belakangi 

karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya seperti 

penelitian Amalia dan Bambang (2016) bahwa time budget pressure 

berpengaruh terhadap kualitas audit, selaras dengan penelitan Choifah dan 

Bambang (2016), namun berbeda dengan  Oklivia dan Aan (2014) bahwa time 

budget pressure tidak berpengaruh. Time budget pressure memungkinkan 

auditor mengurangi kepatuhannya dalam mengikuti dan menjalankan prosedur 

audit. Sehingga berpengaruh terhadap penurunan kualitas hasil audit. Untuk itu 

seorang auditor dituntut mempunyai kemampuan dalam mengatur waktu secara 

efektif dan efisien. 

Selanjutnya penelitian tentang kompetensi yang dilakukan oleh Amalia 

dan Bambang (2016), Yuniarti (2016) berpengaruh terhadap kualitas audit 

namun berbeda dengan hasil penelitian Oklivia dan Aan (2014). Dimana 

auditor yang mempunyai kompetensi pasti memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup dalam mengaudit secara objektif, cermat dan seksama 

sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Haq, dkk (2016) mengatakan 

bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit namun Nandari dan 

Made (2015) membuktikan hasil yang berbeda bahwa indpendesi tidak 

berpengaruh terhadap kualiats audit.Independensi adalah salah satu faktor 

penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor 

kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai 
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dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Penelitian tentang akuntabilitas juga dilakukan oleh 

Cholifah (2015), yang membuktikan bahwa akuntabilitas berpengarug terhadap 

kualitas audit. Akuntabilitas yang ditunjukkan oleh auditor selama proses audit 

maka diharapkan dapat mendukung kualitas audit yang baik.  Jika auditor 

menyadari perannya, maka akan memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya, ia akan memberi kontribusi yang besar bagi 

masyarakat dan profesinya tersebut.   

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Haq, dkk (2016) tentang 

pengaruh etika, kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian 

ini menggunakan variabel time budget pressure, kompetensi, independensi, dan 

akuntabilitas. Perebedaan lainnya adalaha tempat penelitian pada KAP 

Surakarta dan KAP Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan karena, bagi 

peneliti dapat menambah wawasan mengenai pengaruh apa saja yang dapat 

mempengruhi kualitas audit, bagi kantor akuntan publik sendiri dapat 

memberikan evaluasi dan memberikan masukan dalam mengatasi penurunan 

kualitas audit, bagi pihak lain sendiri dapat menambah informasi dan sebagai 

bahan pembanding atau rujukan untuk membahas penelitian selanjutnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan  
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1.  Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah indepedensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

2. Untuk menguji apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menguji apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menguji apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait, adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan 

referensi penelitian selanjutnya dibidang pengauditan khususnya 

dalam peningkatan kualitas audit. 

b. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan time budget pressure,kompetensi, independensi, akuntabilitas 

dan kualitas audit. 
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c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature  untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi Peneliti  

Sebagai bahan untuk menerapkan ilmu pengetahun yang diperoleh di 

bangku kuliah. 

b. Bagi KAP Surakarta dan KAP Yogyakarta 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam memperbarui mutu auditor. 

2. Dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan 

terutama dalam meningkatkan kualitas audit. 

c. Bagi auditor KAP Surakarta dan KAP Yogyakarta 

Sebagai bahan tinjauan  literature yang diharapkan dapat dijadikan 

sebagai  informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah,   tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, 

kerangka variabel, dan pengembangan hipotesis. 
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Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi mengenai analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian 

Bab V : Penutup 

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan hasil penelitian, 

keterbatasan dan saran penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


