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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai 

sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal 

perusahaan. Menurut International Financial Reporting Standards (IFRS), dua 

karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevance 

dan reliable. Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga 

para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen. 

Secara profesi, auditor independen haruslah memiliki sikap yang independen dan 

memiliki kompetensi untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor 

independen harus menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-

benar berkualitas supaya menghasilkan laporan auditan yang berkualitas pula. 

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan 

dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan.  

Namun di era persaingan yang sangat ketat saat ini, baik perusahaan maupun 

profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. 

Mereka harus mampu mempertahankan eksistensinya dalam persaingan dengan 

perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan 

Unqualified Opinion sebagai hasil dari pemeriksaan audit, agar terlihat memiliki 
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performa yang bagus di mata publik sehingga perusahaan dapat mempertahankan 

eksistensinya serta menjalankan operasinya dengan lancar (Muhsin dan Yunita, 

2018). Beberapa kasus yang melibatkan auditor marak terjadi dalam beberapa 

tahun belakangan ini. Seperti kasus yang terjadi pada Sunprima Nusantara 

Pembiayaan (SNP) Finance tahun 2018 dimana dua akuntan publik melanggar 

standar audit professional, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian 

sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. 

Pada tahun yang sama Bank Bukopin juga tidak terlihat sesuai dengan hasil audit, 

setelah dilakukan audit kembali ternyata tampak rupa sebenarnya, labanya 

menyusut jauh dengan kualitas kredit yang juga ikut menurun. Menururt 

Priyambodo (2018), independensi dan kompetensi auditor tidak memberikan 

pengaruh terhadap kualitas audit disebabkan masih terdapat konflik kepentingan 

dalam praktek audit saat ini serta kemunculan praktisi-praktisi baru yang belum 

terlalu kompeten di dunia audit. 

Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas 

seorang auditor. Terlebih lagi kasus-kasus tersebut melibatkan Kantor Akuntan 

Publik berskala nasional seperti yang terjadi di Jakarta. Kemudian bagaimana 

dengan Kantor Akuntan Publik yang berada Semarang yang termasuk dalam KAP 

berskala nasional, apakah terjadi penyimpangan yang sama dengan Kantor 

Akuntan Publik yang berada di Jakarta, atau Kantor Akuntan Publik di 

Yogyakarta dimana statusnya tergolong dalam ukuran yang lebih kecil. Apakah 

kualitas auditnya masih bisa diandalkan atau malah sebaliknya sama dengan KAP 



 

3 
 

berskala besar yang melakukan praktek-praktek menyimpang. Sayangnya tidak 

semua kasus penyimpangan yang melibatkan auditor tidak terpublikasi di negeri 

ini sehingga sulit untuk mengetahuinya. 

Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi auditor dan 

menjaga agar tetap bisa diandalkan, auditor dituntut untuk menghasilkan hasil 

audit yang berkualitas. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai 

suatu kemungkian dimana auditor mampu menemukan penyimpangan yang 

terjadi pada sistem akuntansi klien kemudian melaporkannya melalui hasil audit. 

Selain sistem akuntansi klien, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang berasal dari diri seorang auditor itu sendiri, 

diantaranya yaitu independensi dan kompetensi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Imansari, Halim, dan Wulandari (2017) bahwa audit yang baik dan berkualitas 

dapat dihasilkan jika seorang auditor memiliki independensi yang memadai. 

Sedangkan Harahap (2018) menjelaskan bahwa audit yang baik dapat dihasilkan 

apabila auditor juga memiliki kompetensi yang memadai. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit pernah dilakukan 

oleh Alfiati (2017), Intan, Sari, dan Badera (2018), Wiratama dan Budiartha 

(2018), Priyambodo (2018), Ayu dan I Wayan (2019), Ilman (2017), Luh dan 

Widhiyani (2019), serta Muhsin dan Yunita (2018). Beberapa variabel 

independen yang pernah diteliti antara lain independensi dan kompetensi akan 

digabungkan dalam penelitian ini serta menambahkan variabel fee audit sebagai 

variabel moderasi dalam penelitian ini. Alasan dipilihnya variabel independensi 
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karena saat ini masih terdapat konflik kepentingan dimana seorang auditor 

merasa khawatir akan kehilangan kliennya, hal ini dilakukan untuk menjaga 

eksitensi dari profesi auditor tersebut (Fachruddin dan Handayani, 2017). 

Beberapa penelitian terdahulu juga masih terdapat inkonsistensi seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) dan Priyambodo (2018) 

dimana independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 

sedangkan pada penelitian Imron, Widyastuti, dan Amilin (2017) dan Intan et al. 

(2018) menjelaskan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. Alasan dipilihnya variabel kompetensi auditor karena 

saat ini auditor khususnya auditor junior belum terlalu memahami dan 

melaksanakan proses audit yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

serta masih banyak auditor yang belum mengikuti pelatihan atau bimbingan 

teknis di bidang audit (Alfiati, 2017), serta masih terdapat inkonsistensi seperti 

pada penelitian Harahap (2018) dan Priyambodo (2018) dimana kompetensi tidak 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sebaliknya pada penelitian Dwi 

(2017) dan Imansari et al. (2017) mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Alasan dipilihnya variabel fee audit 

sebagai variabel moderasi karena fee merupakan variabel eksternal dari diri 

auditor, tidak seluruh auditor melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan 

kode etik profesinya, salah satu penyebabnya adalah fee yang diberikan oleh 

klien. Fee kemungkinan dapat mengubah sikap dan etika seorang, hal tersebut 

tidak menutup kemungkinan terjadi pada seorang auditor. Penelitian Muhsin dan 
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Yunita (2018) menjelaskan bahwa KAP yang mendapatkan fee yang tinggi akan 

dapat menimbulkan tekanan ekonomis dalam proses pemeriksaan yang berakibat 

pada kualitas audit, serta masih terdapat inkonsistensi seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) yang mengatakan bahwa fee 

audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan dalam 

penelitian Muhsin dan Yunita (2018) mengatakan bahwa fee audit tidak 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga peneliti memilih variabel 

tersebut sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. 

Berhubung masih adanya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Independensi Auditor dan Kompetensi Auditor terhadap 

Kualitas Audit dengan Fee Audit sebagai Variabel Moderasi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah fee audit mempengaruhi hubungan antara independensi auditor 

terhadap kualitas audit? 

3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah fee audit mempengaruhi hubungan antara kompetensi auditor 

terhadap kualitas audit? 



 

6 
 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui apakah fee audit memoderasi hubungan antara 

independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui apakah komptensi auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

4. Untuk mengetahui apakah fee audit memoderasi hubungan antara 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

2. Bagi Praktisi 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para praktisi akuntansi 

khususnya auditor atau KAP (kantor akuntan publik) untuk meningkatkan 

independensi dan kompetensi auditor. 
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3. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi atau rujukan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan metodologi penelitian penentuan populasi dan sampel, 

sumber dan metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel 

penelitian, metode analisis data serta pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah 

dikumpulkan, pengujian, dan pembahasan penelitian yang akan diuraikan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran 

serta keterbatasan sehubungan dengan penulisan penelitian ini.  


