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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan perusahaan 

untuk menginformasikan semua aktivitas yang dilakukan emiten dalam 

menjalankan usahanya. Menurut Rizkiani dan Annisa (2019;109) menyatakan 

bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan 

akan digunakan sebagai bahan pertimbangan para investor atau pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu di tengah 

persaingan industri ini banyak perusahaan yang semakin gencar dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendapatkan jasa dari 

Akuntan Publik. Kebutuhan akan Profesi Akuntan Publik sangat berperan 

penting untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku.  

Laporan keuangan harus disusun dengan sebaik mungkin serta 

diharapkan dapat mencerminkan keadaan sebenarnya. Penyusunan laporan 

keuangan ini tidak hanya mengandalkan pihak internal atau manajemen, 

tetapi perusahaan juga dapat memanfaatkan pihak ketiga sebagai pelaku yang 

independen dalam mengungkap kebenaran suatu laporan. Menurut Riani dan 

Sepky (2017) menyatakan bahwa akuntansi publik merupakan profesi paling 

tepat yang menjadi pihak ketiga dan berperan sebagai auditor. Auditor 



2 
 

 

merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani manajemen 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.  

Perannya yang terletak untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas 

atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajer perusahaan, maka jasa 

akuntan publik  ini diharapkan dapat memberikan pernyataan yang wajar 

melalui laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor. Jasa yang diberikan oleh 

Audior bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan 

tersebut bersifat relevan dan realiable, serta dapat membuktikan laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan terbebas dari salah saji 

material, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pihak-pihak 

berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Hal tersebut sekaligus menjadi 

faktor pendorong meningkatnya permintaan laporan keuangan dan persaingan 

bisnis pada jasa Akuntan Publik. 

Perusahaan harus dapat memilih jasa Akuntan Publik (auditor) yang 

mampu meningkatkan nilai informasi yang tersedia untuk pihak luar. Pada 

saat ini umumnya seorang auditor menerapkan sistem audit konvensional 

yang menggunakan sistem kapitalis untuk menghadapi persaingan yang 

kompetitif. Menurut Maulana (2010) menyatakan bahwa Sistem kapitalis 

yang digunakan akan menghasilkan keuntungan bagi kepemilikan individu 

atau perusahaan dalam perolehan laba yang tinggi tanpa mementingkan 

kepentingan masyarakat muslim (Maslahah umat). Menurut Yazid dan 

Suryanto (2016) menyatakan bahwa sistem audit konvensional memberikan 

penilaian yang bebas dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika 
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yang diterapkan oleh islam. Sistem kapitalis ini dinilai berbeda dengan sistem 

ekonomi islam yang menjunjung tinggi nilai moral, berkeadilan, serta 

kesejahteraan bersama. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Syariah, Sistem kapitalis ini banyak didominasi oleh perolehan riba, gharar 

dan maysir atau yang lainnya yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. 

Adanya perbedaan antara sistem kapitalis dengan hukum atau prinsip yang 

berdasarkan pada syariah inilah maka diperlukan penerapan audit syariah. 

Di Indonesia, berdirinya lembaga keuangan syariah (LKS)  

mendapatkan respon positif di dunia bisnis syariah dan akhirnya menunjukan 

perkembangan yang pesat. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang mendorong 

perkembangan praktik akuntansi syariah  dimana fungsi audit bertransformasi 

menjadi audit syariah. Luasnya ruang lingkup audit syariah bila dibandingkan 

dengan audit konvensional membuktikan bahwa auditor syariah tidak hanya 

berkompeten dalam bidang auditing atau keuangan tetapi juga syariah. Dalam 

menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki standar 

yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) juga 

mempunyai anggota yang independen. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

merupakan lembaga independen yang diberikan tanggung jawab oleh Dewan 

Syariah Nasional untuk menganalisis dan mengawasi kesesuaian operasional 

yang dijalankan perusahaan dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap 

kepatuhan syariah.  

Menurut Kasim et al dalam Yazid  dan Suryanto (2016) mengungkap 

bahwa audit syariah dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas auditor 
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yang  memenuhi nilai-nilai islam. Dimana kualitas audit ini harus sesuai 

dengan prinsip syariah. Sebagai penilai probabilitas gabungan, kualitas 

auditor dapat dikatakan baik jika: a) dapat menemukan adanya pelanggaran 

atau salah saji material dalam sistem akuntansi klien serta b) mampu 

melaporkan pelanggaran tersebut. (Dewi dan Murti, 2019).  

Ilmu pengetahuan yang dimiliki auditor akan dijadikan sebagai bekal 

untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat menciptakan audit yang 

berkualitas. Ilmu ini bisa didapatkan dari pendidikan formal atau pelatihan 

yang pernah dijalani auditor. Ilmu Akuntasi dan Auditing adalah ilmu yang 

mendasari seorang auditor melaksanakan pekerjaannya dalam memberikan 

opini. Selain itu Ilmu Syariah juga perlu di pahami auditor untuk menunjang 

pernyataan atau opini yang diberikannya agar sesuai dengan aturan dan 

prinsip syariah. Auditor yang berpendidikan dirasa penting karena dapat 

menghasilkan suatu pekerjaan yang sistematis sesuai standar ilmu yang 

dipelajari.  

Selain pendidikan, pengalaman seorang auditor juga menjadi faktor 

terpenting dalam meningkatkan kualitas audit. keterampilan yang dimiliki 

auditor akan semakin bertambah jika auditor mampu mengimplikasikan atau 

menerapkan ilmu yang diperoleh dari pendidikannya ke dalam penugasan 

audit yang dijalankan. Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seorang auditor 

bekerja dan sudah berapa klien yang merasa puas akan kinerjanya. 

Pengalaman ini dapat mempengaruhi peningkatan kualitas audit yang lebih 

baik. Seorang auditor yang berpengalaman dinilai mampu menyelesaikan 
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pekerjaannya dengan efisien berkat dari keterlibatan dirinya dalam menyikapi 

suatu masalah yang pernah terjadi dimasa lalu.  

Dengan memanfaatan pendidikan dan pengalaman yang dipunyai, 

dapat digunakan sebagai pegangan atau modal dasar seorang auditor untuk 

menghadapi persaingan ditengah banyaknya tekanan baik dari klien maupun 

dari diri auditor tersebut. seorang auditor selalu dituntut untuk tetap bersikap 

profesional dan selalu meningkatkan kompetensi diri dalam melaksanakan 

tugasnya. Kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor dalam bidang-

bidang tertentu diantaranya bidang auditing yang menjadi syarat pemenuhan 

standar audit. Selain itu bersikap Profesional menjadi syarat utama yang 

harus dimiliki oleh auditor karena dapat menunjang kemampuan dan keahlian 

yang memadai serta konsistensi dan disiplin dalam menjalankan apa yang 

sudah menjadi tanggung jawab seorang auditor.  

Sebagai Akuntan Publik, auditor berperan dalam memeriksa laporan 

keuangan perusahaan tempat seorang auditor tersebut menerima pekerjaan. 

Penerapan sikap profesionalisme dan kompetensi dirasa perlu untuk 

meningkatkan kualitas audit dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepada auditor.  Berdasarkan PSA (Pernyataan Standar Auditing) No. 4 yang 

sesui dengan Standar Umum kedua (SA Seksi 220) menjelaskan bahwa 

seorang auditor harus mampu mempertahankan independensi, perikatan dan 

sikap mental. Seorang auditor bersikap independen atau tidak, dapat dilihat 

dari jangka waktu dimana auditor memberikan jasanya kepada klien 

(Indah,2010).  
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Pemberian jasa auditor ini telah diatur didalam PP 20/2015 pasal 11 

dimana auditor dapat memberikan jasa selama 3 (tiga) tahun tutup buku atau 

KAP dapat memberikan jasa paling lama 5 (lima) tahun tutup buku berturut-

turut.   Perikatan atau Jangka waktu ini bisa disebut dengan audit tenure, 

masa dimana seorang auditor menjalin perikatannya terhadap klien yang 

sama. Dengan adanya audit tenure ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi yang transparan terkait pekerjaan dan operasional yang di lakukan 

oleh kantor akuntan publik (KAP) maupun auditor tersebut.  

Dalam menjalankan profesinya auditor disyaratkan untuk selalu 

mengedepankan kualitas audit seperti independensi, integritas, kompetensi 

dan juga selalu menjaga citra profesinya. Besarnya biaya audit dapat menjadi  

faktor eksternal yang mempengaruhi independensi akuntan publik dalam 

memberikan jasa audit yang berkualitas. Sehingga hal tersebut menjadi alasan 

pengurus Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan surat 

keputusan dengan nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan 

penentuan fee audit yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan fee 

audit. Namun saat situasi semakin berkembang, surat keputusan fee audit ini 

masih belum kompleks dalam menyikapi mekanisme yang dapat mendorong 

penerapan ketentuan fee audit termasuk pengenaan sanksi pekerja anggota 

atas kinerjanya yang tidak sesui standar sehingga surat keputusan fee audit 

2008 ini perlu ditelaah kembali dan segera dilakukan perbaikan.  

Besarnya biaya audit dapat berupa uang atau bentuk lainnya sebagai 

imbalan yang diberikan klien kepada auditor setelah auditor tersebut 
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menyelesaikan tugasnya dalam memberikan jasa audit. Fee audit tersebut 

dapat ditentukan melalui proses negosiasi atau kesepakatan bersama antara 

klien dengan KAP yang menjadi tempat auditor tersebut bekerja untuk 

memenuhi pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan berbagai 

faktor. (Immanuel dan Yuyetta, 2014). Selain ditentukan melalui 

kesepakatan, besarnya fee audit juga dapat dipengaruhi oleh risiko penugasan 

dan besarnya salah saji yang ditemukan. Sehingga hal tersebut juga dapat 

mendorong auditor cenderung bersikap tidak independen dalam memberikan 

opini atas laporan keuangan yang diauditnya.  

Dalam memberikan opini atas laporan keuangan, auditor atau KAP 

akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas audit. Dengan 

meningkatnya kualitas audit ini para pelaku yang berkepentingan dapat lebih 

percaya dengan perusahaan dan perusahaan dapat terus meningkatkan 

kinerjanya tanpa harus menyalahi standar aturan yang berlaku. Menurut Hadi 

dan Handojo (2017) Kualitas audit dapat memberikan penjelasan mengenai 

Laporan keuangan yang bebas dari salah saji material baik yang disebabkan 

dari kekeliruan atau fraud yang sering terjadi disuatu perusahaan. Oleh karena 

itu Probabilitas auditor dalam melaporkan adanya pelanggaran merupakan 

suatu hal yang menjadikan seorang auditor harus bersikap kompeten dan 

independen. Sikap kompeten dan independen yang berkualitas biasanya 

dimiliki oleh kantor akuntan publik (KAP) yang berukuran besar  atau yang 

termasuk kedalam KAP Big-Four. (De Angelo 1981b).  KAP Big-Four 

dinilai memiliki sikap independensi yang tinggi terhadap klien bila 
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dibandingkan dengan KAP non Big-Four. Disisi lain, Jika KAP non Big-four 

menemukan probabilitas yang besar bagi klien dari hasil kinerjanya maka 

KAP tersebut memungkinkan atau cenderung untuk meminta fee yang lebih 

dari klien. Sehingga KAP non Big-Four akan cenderung tidak bersikap 

independen terhadap klien.  

Namun berbeda dengan  Watkins et al (2004) jika dilihat dari sumber 

daya yang dimiliki  untuk digunakan dalam memberikan pendapat yang 

independen. Maka kantor akuntan yang tergolong dalam KAP Big-Four tidak 

dapat menjamin memiliki kinerja audit yang berkualitas bila dibandingan 

dengan kantor akuntan yang berukuran kecil. Hal ini terbukti dengan 

terkuaknya kasus Enron yang melibatkan KAP Andersen dimana dulu KAP 

tersebut masih termasuk dalam KAP Big-Four. Selain ukuran perusahaan 

atau KAP, penerapan audit syariah juga diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja seorang auditor dari segala aspek operasi yang dapat dikendalikan 

dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini auditor syariah juga berperan sebagai 

lembaga yang memastikan bahwa akuntabilitas dalam laporan keuangan 

dapat memenuhi aspek syariah sehingga pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat dengan leluasa melakukan investasi dan penyaluran dana dengan aman 

karena lembaga keuangan syariah (LKS) telah dikelola dengan baik sesui 

dengan syariat islam.  

Menurut AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutional) sebagai lembaga yang menerbitkan standar 

audit syariah menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan lembaga 
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keuangan syariah (LKS) yaitu untuk memungkinkan auditor memberikan 

keyakinan atas pernyataan atau opini terkait laporan keuangan lembaga 

keuangan syariah (LKS) yang disusun mencakup semua aspek yang material 

sesui dengan prinsip dan aturan syariah. Hal tersebut juga didukung dengan 

aturan dalam standar audit lembaga keuangan syariah (LKS) pada ASIFI 

No.1 Yang dianggap relevan untuk digunakan dalam praktik lembaga 

keuangan syariah (LKS) yang beroperasi.  

Penelitian tentang kualitas audit telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu penelitian dari Putu Purnama Dwi dan A.A. Thisna Ari 

Murti (2019)  meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa profesionalisme, audit 

tenure dan Peer review berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Sementara Rahmi, N., dkk (2019) meneliti tentang pengaruh audit 

tenure, spesialisasi audit, ukuran perusahaan dan audit switching terhadap 

kualitas audit pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rahmi menyimpulkan bahwa audit tenure, 

spesialisasi audit, ukuran perusahaan dan auditor switching tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  

Novrilia, dkk (2019) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure 

dan reputasi KAP terhadap kualitas Audit. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

fee audit, audit tenure dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit.  
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Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pelawati dkk (2018) tentang 

pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, 

pengalaman dan kepuasan kerja auditor terhadap kualitas audit kantor 

akuntan publik di Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat 

pendidikan, etika profesi dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap 

kualitas, sedangkan independensi, profesionalisme dan kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Dailibas dan Nasution (2019) meneliti tentang pengaruh kompetensi, 

independensi dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada 

perwakilan BPKP provinsi Jawa Barat. Peneliti menemukan bahwa 

kompetensi, independensi dan pengalaman kerja auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahardja Andreani Hanjani (2014) 

tentang pengaruh etika auditor, pengalaman auditor, fee audit dan motivasi 

auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa etika 

auditor, pengalaman auditor, fee audit dan motivasi auditor berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian tentang kualitas 

audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menunjukan hasil yang tidak 

konsisten sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti kembali. 

Penelitian tentang Audit Syariah masih jarang dilakukan. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian dari Helmi Yazid dan Tulus 

Suryanto (2016) yang berjudul “An Investigation of Factors Influencing Audit 
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Quality According to Islamic Audit: A Study for the Jakarta Islamic Index”  

dan menambahkan variabel independen lain yaitu fee audit dengan judul: 

“PENGARUH AUDIT TENURE, PENDIDIKAN AUDITOR, 

PENGALAMAN AUDITOR DAN FEE AUDIT TERHADAP 

KUALITAS AUDIT SYARIAH (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2014-2018)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit Syariah? 

2. Apakah pendidikan auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit Syariah? 

3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

Syariah? 

4. Apakah fee audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit Syariah? 

5. Apakah ada pengaruh audit tenure, pendidikan, pengalaman, dan fee audit 

secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit Syariah.  

2. Menguji pengaruh Pendidikan auditor terhadap Kualitas Audit Syariah. 



12 
 

 

3. Menguji pengaruh Pengalaman auditor terhadap Kualitas Audit Syariah. 

4. Menguji pengaruh Fee audit terhadap Kualitas Audit Syariah. 

5. Menguji Audit tenure, pendidikan, pengalaman dan Fee audit secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Audit Syariah.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan atau investor mengenai laporan 

keuangan perusahaan yang berbasis syariah yang biasanya digunakan 

sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi.  

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan atau pilihan 

bagi perusahaan syariah untuk mendapatkan laporan keuangan auditan 

atau opini auditor dengan Kualitas Audit yang baik.  

3. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh audit tenure, pendidikan auditor, pengalaman audit dan fee 

audit terhadap kualitas audit syariah. Dan juga dapat dijadikan sebagai 

salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya.  
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E. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan pada pada penjelasan diatas maka akan terbentuk 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang masalah yang menjadi topik utama peneliti untuk melakukan 

penelitian. Dengan adanya latar belakang tersebut maka timbul suatu rumusan 

masalah. Selanjutnya menjelaskan bagaimana tujuan dan manfaat yang dapat 

diperoleh dan bagaimana sistematika penulisannya. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan landasan 

teori yang menjadi landasan dalam penelitian, kemudian kerangka pemikiran 

dan perumusan hipotesis tersebut.  

BAB III  METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan terkait 

dasar dari dilakukannya penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, 

penentuan populasi dan sampel yang diteliti, variabel penelitian yang akan 

digunakan, serta teknik analisis data yang dipakai.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V  PENUTUP. Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan 

dengan penelitian yang dilakukan.  

 

 

 


