
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Laporan  keuangan  merupakan  unsur  penting  bagi  pihak  internal  

maupun eksternal  dalam  perusahaan  sebagai  informasi  tentang  kondisi  

keuangan perusahaan  yang selanjutnya  data  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  

untuk pengambilan  keputusan. Menurut  FASB (Financial  Accounting Standards 

Board) dua  karakteristik terpenting  yang  harus  ada  dalam    laporan  keuangan  

adalah  relevan    (relevance) dan  dapat  diandalkan  (reliable) (Singgih  dan  

Bawono, 2010).  Untuk  mengukur  kedua  karakteristik  dalam laporan keuangan 

tersebut tidaklah mudah, maka untuk memberikan kepercayaan dan  jaminan  

bahwa  laporan  keuangan  tersebut  benar-benar  relevan  dan  dapat diandalkan 

para pemakai informasi dari laporan keuangan tersebut membutuhkan jasa dari 

pihak ketiga, yakni auditor independen. Menurut Mulyadi (2002), auditor 

independen  adalah  auditor  professional  yang  menyediakan  jasanya  kepada 

masyarakat  umum,  terutama dalam  bidang  audit  atas  laporan  keuangan  yang 

dibuat  oleh  kliennya.  Audit  tersebut  terutama  ditujukan  untuk  memenuhi 

kebutuhan  para  pemakai  informasi  keuangan  seperti  kreditor,  investor,  calon 

kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). 

 Profesi  akuntan  publik merupakan  profesi  kepercayaan masyarakat. 

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam 
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melaksanakan tugas  auditnya,  auditor  harus  berpedoman  pada  Standar  

Profesional  Akuntan Publik  (SPAP)  yang ditetapkan  oleh  Ikatan  Akuntan  

Indonesia  (IAI),  yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar 

pelaporan. Dimana standar umum  merupakan  cerminan  kualitas  pribadi  yang  

harus  dimiliki  oleh  seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki 

keahlian dan pelatihan  teknis yang  cukup  dalam  melaksanakan  prosedur  audit.  

Sedangkan  standar  pekerjaan lapangan  dan  standar  pelaporan mengatur  

auditor  dalam  hal  pengumpulan  data dan  kegiatan  lainnya  yang  dilaksanakan  

selama  melakukan  audit  serta mewajibkan  auditor  untuk menyusun  suatu  

laporan  atas  laporan  keuangan  yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 

2007). 

 Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang pemeriksa 

atau auditor pemerintah dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan 

yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). 

Pelaksana audit  pada  lembaga  pemerintah  bertujuan  untuk  menjamin  

dilakukannya pertanggungjawaban  publik  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  

daerah  maupun pusat  serta  perusahaan - perusahaan milik  negara  (Nurlaeli,  

2010). Menurut Mardiasmo (2009)  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  

kelemahan  dalam  audit pemerintahan di Indonesia, diantara lain adalah tidak 

tersedianya indikator kinerja yang  memadai  sebagai  dasar  pengukur  kinerja  

pemerintahan  baik  pemerintah pusat  maupun  daerah  dan  hal  tersebut  umum  

dialami  oleh  organisasi  publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan 

publik tidak mudah diukur.  
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 Undang-Undang RI No.  17  Tahun  2004  tentang  keuangan  negara, 

mengatakan  bahwa keuangan  negara  adalah semua  hak  dan  kewajiban  negara  

yang  dapat  dinilai dengan uang  serta  segala  sesuatu baik berupa uang maupun 

berupa barang  yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan  pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut.  Berdasarkan  Undang-Undang  RI  No.  15  Tahun  

2006  tentang Badan  Pemeriksaan Keuangan, yang dimaksud dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat  BPK,  adalah  lembaga  negara  

yang  bertugas  untuk  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  

negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  

1945,  yang  menjelaskan  bahwa  untuk  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung 

jawab  tentang  keuangan  negara  diadakan  satu  BPK yang bebas dan mandiri. 

 BPK merupakan  badan  pemeriksa  eksternal  keuangan  negara  yang 

independen dan profesional yang mempunyai misi untuk memeriksa pengelolaan 

dan  tanggung jawab keuangan negara, memberikan pendapat untuk 

meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan 

berperan aktif dalam menemukan  dan  mencegah  segala  bentuk  

penyalahgunaan  dan  penyelewengan keuangan  negara. Sebagai  satu-satunya 

badan  pemeriksa  eksternal  keuangan negara,  BPK bertugas  untuk  memeriksa  

pengelolaan  dan  tanggung jawab keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  

pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, lembaga  negara  lainnya,  Bank  

Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan Layanan Umum, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan  lembaga atau badan  lain yang mengelola keuangan negara. 

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan  kinerja,  dan  
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pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu. Pemeriksaan keuangan  yang  dilakukan 

oleh  BPK  dalam  rangka  memberikan  opini  tentang tingkat  kewajaran  

informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan. Hasil pemeriksaan  

keuangan  negara  diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  

Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Dengan adanya  

BPK  diharapkan  pengelolaan  keuangan  negara  dapat  dikelola  dan 

pertanggungjawaban  pengelolaan  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  baik. 

Karena sesuai  dengan  Undang-Undang  RI  No.  15  Tahun  2004  tentang  

pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara, yang  

menyebutkan  bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keuangan negara  wajib  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  

perarturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  

bertanggung jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan. Agar  

kualitas  audit  atas  tugas  dan fungsi  yang  dilakukan  oleh    BPK  dapat  

terlaksana  dengan  baik  maka  pada pelaksanaan  tugas harus berpedoman  pada  

Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara (SPKN).  

 SPKN adalah penyempurnaan dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 

1995. SPKN  ini  akan  mengikat  BPK  maupun  pihak  lain  yang  melaksanakan 

pemeriksaan  keuangan  negara  dan  atas  nama  BPK.  SPKN berisi  tentang 

persyaratan  profesional  pemeriksa, mutu  pelaksanaan  pemeriksa  dan  

organisasi pemeriksa  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  

tanggung jawab keuangan negara. SPKN akan selalu dipantau perkembangannya 

dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dinamika yang terjadi di 



5 
 

masyarakat. Saat ini  pada  lingkungan  BPK  sudah  tidak  mengenal  istilah  

auditor,  namun  sejak diberlakukan  Undang-Undang  RI  No.  15  Tahun  2006  

tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan istilah  auditor  diganti  dengan  pemeriksa.  

Namun  dengan  alasan  untuk memudahkan  dalam  memberikan  penjelasan,  

pada  penelitian  ini  masih menggunakan istilah auditor sebagai pihak yang 

bertugas sebagai pemeriksa pada lingkungan BPK. 

 Ada  suatu  permasalahan  pada  sektor  publik  tepatnya  pada  lembaga 

pemerintah  daerah,  antara  lain  adalah  tentang  ungkapan  yang  disampaikan  

oleh Wakil  Gubernur  Daerah Khusus Ibu kota  Jakarta  Basuki  Thahaja  

Purnama yang mengungkapkan keheranannya  tentang  bagaimana  mungkin  

BPK  yang  telah  mengeluarkan pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  

terhadap  laporan  penggunaan anggaran  pemerintah  daerah,  masih  melaporkan  

adanya  potensi  kebocoran keuangan daerah sebesar kurang lebih Rp 400 miliar 

di sektor fasilitas umum dan fasilitas  sosial (www.tempo.co, 2012).  Dan  

ternyata  hal  serupa  tidak  hanya  dialami  oleh  Pemerintah daerah Daerah 

Khusus Ibu kota  Jakarta, banyak daerah  lain  yang  laporan keuangannya 

memperoleh pendapat WTP, tetapi kemudian dilaporkan adanya penyimpangan 

anggaran. Dan telah  terjadi  kasus  lain,  yakni  penangkapan  dua auditor  BPK 

RI Perwakilan  Jawa Barat  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  atas  

kasus  penyuapan  yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Kota Bekasi untuk 

melakukan manipulasi hasil audit  atas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  

Bekasi (www.hukumonline.com, 2010).  Pada  sektor  swasta  juga pernah terjadi 

suatu kasus skandal besar yang melibatkan Enron, yang merupakan perusahaan  

http://www.hukumonline.com/
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energi  terbesar  di  Amerika  Serikat  dengan  Kantor  Akuntan  Publik (KAP) 

Arthur Andersen. Pada kasus yang sempat menghebohkan dunia  ini  telah terjadi 

suatu pemanipulasian laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron dengan 

mencatat  keuntungan  600  juta  Dollar  AS  padahal  perusahaan  mengalami 

kerugian (www.wordpress.com, 2009). Beberapa  kasus  yang  terjadi  tersebut  

baik  yang  telah terjadi  di  dalam negeri  maupun  luar  negeri  tersebut  telah  

melibatkan  auditor,  dimana  auditor sebagai pihak independen telah melakukan 

kesalahan yang mengakibatkan adanya suatu bentuk manipulasi hasil audit serta 

adanya kebocoran dana. 

 Teori  agensi menjelaskan  bahwa  terdapat  konflik  pada  pemilik  dan  

agen dalam  perbedaan  tujuan  masing-masing  pihak  dimana  pemilik  

menginginkan laporan  keuangan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  

dalam  penentuan keputusan  ekonomi,  tetapi  pihak  agen  akan  selalu  berusaha  

untuk  membuat laporan keuangan yang terlihat baik agar kinerja dari agen dapat 

dinilai baik oleh pemilik,  maka  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut  disini  

dibutuhkan  pihak ketiga,  yakni  auditor  independen  yang  dapat  mempunyai  

tingkat  independensi yang  tinggi  agar dapat  menjadi  pemecah  solusi  dalam  

konflik  tersebut. Berdasarkan  teori agensi  tersebut  BPK  berdiri  sebagai  pihak  

ketiga  yang mempunyai  tugas  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut. Di  sini 

rakyat  sebagai pihak utama yang  diwakilkan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR)  akan mempercayakan  tugas  audit  pada pihak  Badan  BPK  untuk  

memeriksa  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh pemerintah  pusat  dan  

pemerintah  daerah.  Pada  kenyataan  yang  terjadi,  masih banyaknya  kasus  

http://www.wordpress.com/
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korupsi  di  lembaga  pemerintah  pusat  maupun  daerah membuktikan bahwa 

peran dari BPK disini sangat penting. Karena dengan adanya BPK melakukan  

tugas dan  fungsinya dengan baik diharapkan dapat menurunkan tingkat kasus 

korupsi yang telah terjadi. 

 Teori  pengharapan menyatakan  bahwa motivasi  tergantung  pada  dua  

hal, yaitu  seberapa kuat kita menginginkan  sesuatu dan  seberapa besar 

kemungkinan kita  mendapatkan  sesuatu  (Grifin, 2002).  Pada  teori  ini  

dikatakan  bahwa  saat auditor  dihadapkan  pada  situasi  yang  sulit  dan  tidak  

mungkin  untuk menyelesaikan  tugas audit  tepat pada waktu yang  telah 

ditetapkan, maka auditor cenderung untuk melakukan perilaku yang 

diinginkannya meskipun bertentangan dengan prosedur audit (Suprianto, 2009). 

Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap independensi  yang  dimiliki  oleh  

auditor,  karena  dengan  adanya time  budget pressure akan  membuat  auditor  

memiliki  motivasi  untuk  menyelesaikan  tugas audit  dengan  tepat  waktu  

sehingga  dapat  berdampak  untuk  mengabaikan independensi  yang  dimiliki  

oleh  auditor  agar  tugas  audit  yang  dilakukan  dapat selesai dengan tepat 

waktu. 

 Audit  sektor  publik  dapat  dikatakan  sama  dengan  audit  sektor  

swasta. Namun  yang  membedakan  audit  sektor  publik  adalah  pada  pengaruh  

politik negara  yang  bersangkutan  dan  kebijakan  pemerintahan.  Audit  sektor  

publik dilaksanakan  dalam  rangka  untuk  memberi  pelayanan  publik  secara  

ekonomis, efisien  dan  efektif  serta  sebagai  konsekuensi  logis  dari  adanya  

pelimpahan wewenang dan  tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang 
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berasal dari pemerintah  pusat  maupun  dari  pemerintah  daerah  sendiri.  Agar  

pelaksanaan pengelolaan  dana  masyarakat  yang  diamanatkan  tersebut  

transparan  dengan memperhatikan value for money, yaitu menjamin dikelolanya 

uang rakyat tersebut secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan,  akuntabel  

dan  berorientasi  pada kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan 

(audit) oleh auditor yang independen. Dan tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk 

menjamin dilakukannya pertanggungjawaban  publik  oleh  pemerintah,  baik  

pemerintah  daerah  maupun pemerintah pusat (Djamil, 2002). 

 Banyak faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  audit.  

Independensi, pengalaman, due  profesional  care,  akuntanbilitas,  tenur,  reputasi  

KAP, kompetensi, time  budget  pressure,  etika  auditor, size  auditor, type  of  

auditor, dysfunctional  behavior sebagai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  

kualitas  audit. Faktor-faktor tersebut harus selalu diperhatikan dan diutamakan 

oleh para auditor untuk menjaga kualitas laporan audit yang diberikan oleh 

auditor, sehingga dapat meminimalisir dan menghindari  terjadinya berbagai 

kesalahan, kecurangan, serta pelanggaran dalam melaksanakan audit. 

  Peneliti hanya  memilih  independensi  untuk  diteliti pada penelitian ini 

sebagai  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  audit. Alasan yang  pertama  adalah 

karena pada penelitian- penelitian  yang  terdahulu  terjadi perbedan pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian Singgih dan Bawono (2010) 

independensi memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  audit  namun  pada  

penelitian Hanny  (2011) independensi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  

terhadap kualitas  audit.  Alasan  yang  kedua adalah karena  Mulyadi  (2002)  
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mengatakan bahwa  independensi  merupakan  sikap  mental  yang  bebas  dari  

pengaruh,  tidak dikendalikan  oleh  pihak  lain,  tidak  tergantung  pada  orang  

lain.  Dengan  sikap mental  yang  dimiliki  tersebut  berarti  terdapat  kejujuran  

pada  diri  auditor  dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan 

yang obyektif tidak memihak dalam  diri  auditor  dalam  merumuskan  dan  

menyatakan  pendapat.  Hal  tersebut menjadikan bahwa dengan independensi 

yang baik akan menjadikan kualitas audit yang  dilakukan  oleh  auditor  menjadi  

baik.  Maka  untuk  lebih  mempertajam pengaruh  independensi  terhadap  

kualitas  audit  peneliti  memilih  independensi untuk  dijadikan  faktor  yang  

diteliti.  Namun  pada  penelitian  kali  ini  variabel independensi  dijadikan  

sebagai  variabel  intervening  (penghubung).  Alasan mengapa  variabel  

independensi  pada  penelitian  kali  ini  dijadikan  variabel intervening adalah 

untuk membuat konsep penelitian yang baru  terhadap  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi  kualitas  audit. Alasan  lain mengapa  menjadikan  independensi  

sebagai variabel  intervening  karena  pengaruh  independensi  terhadap  kualitas  

audit  juga dapat  tergantung  dari  faktor  lain,  misalnya  pengaruh time  budget  

pressure terhadap independensi. Karena apabila time budget pressure rendah, 

independensi yang  dimiliki  oleh  auditor  akan  dapat  tetap  terjaga  dengan  

baik,  karena  tidak adanya  tekanan  dari  anggaran  waktu  yang telah  ditetapkan  

yang  dapat mengganggu  independensi  auditor,  sehingga  auditor  dapat 

melaksanakan  proses audit dengan baik sehingga kualitas  audit  tetap  terjaga 

dengan baik. Dan begitu pula sebaliknya dengan time budget pressure yang  

tinggi,  independensi yang dimiliki oleh auditor akan terganggu sehingga kualitas 



10 
 

audit akan menjadi buruk. Hal tersebut dapat  tergambarkan melalui penelitian  

yang dilakukan oleh Weningtyas (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

time pressure berpengaruh terhadap independensi  auditor,  sehingga  auditor  

melakukan  penghentian premature atas prosedur  audit . Pentingnya  

independensi  bagi  kualitas  audit  adalah  dengan independensi  yang  tinggi  

akan  membuat  seorang  auditor  untuk  dapat  lebih mempertahankan  sikap  dan 

memiliki mental  yang  baik  dalam melakukan  tugas audit. 

 Banyak  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  independensi  auditor.  Ukuran 

kantor  akuntan  publik,  lamanya  hubungan  audit, audit  fee,  pelayanan  

konsultasi manajemen, komite audit, intervensi manajemen klien, pemutusan 

hubungan kerja dan penggantian auditor, high fee audit , dan time budget pressure 

adalah faktor-faktor  yang  mempengaruhi  independensi  auditor.  Pada  

penelitian  ini  peneliti memilih  variabel time  budget  pressure untuk  diukur  

pengaruhnya  terhadap independensi. Alasan yang pertama adalah karena pada 

dua penelitian sebelumnya oleh Weningtyas  (2006) dan Prabowo  (2010)  

terdapat perbedaan hasil penelitian dimana pada penelitian Weningtyas (2006), 

mengatakan agar menepati anggaran waktu  yang  telah  ditetapkan,  ada  

kemungkinan bagi  auditor  untuk  melakukan pengabaian  terhadap prosedur 

audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Sikap mengabaikan  tersebut  dapat  

mempengaruhi  independensi  auditor  dimana seharusnya  auditor  tersebut  dapat 

melaksanakan  tugas  audit  dengan  baik  tanpa terpengaruh  oleh  apapun,  

sedangkan  pada  penelitian  Prabowo  (2010)  hasilnya time budget pressure 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  independensi. Maka  pada  
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penelitian  ini  dipilih time  budget  pressure sebagai  faktor  yang berpengaruh 

terhadap independensi auditor. Dengan adanya time budget pressure memaksa  

auditor  untuk  menyelesaikan  tugas  audit secepatnya,  sesuai  dengan anggaran 

waktu yang  telah ditetapkan. Untuk memperkuat alasan pemilihan time budget  

pressure sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  independensi,  berdasarkan hasil 

penelitian Waggoner (1991) menunjukkan bahwa time  pressure mengakibatkan  

dampak  negatif  pada  kinerja  auditor  dan  akan membuat auditor menghentikan 

prosedur audit, yang dapat berpengaruh terhadap independensi auditor 

(Weningtyas, 2006). 

 Menurut  Waggoner  (1991)  jika  alokasi  waktu untuk penugasan tidak 

cukup, maka auditor mungkin mengkompensasikan dengan kerja mereka  dengan  

cepat  dan  hanya menyelesaikan  tugas-tugas  yang  penting saja sehingga  

mungkin  menghasilkan  kinerja  yang  tidak  efektif (Hutabarat, 2012).  Dengan  

tidak efektifnya  kinerja  yang  dilakukan  oleh  auditor  akibat  adanya time  

budget pressure, maka hal ini akan mempengaruhi dari kualitas audit yang 

dilakukan oleh auditor. Soobaroyen  (2005)  menemukan  bahwa time budget 

pressure menyebabkan  auditor  meninggalkan  bagian  program  audit penting  

dan  akibatnya menyebabkan  penurunan  kualitas  audit (Hutabarat , 2012)  . 

Pentingnya time budget  pressure terhadap  kualitas  audit  adalah  dengan  

rendahnya time budget pressure akan  mampu  mengurangi  tekanan  waktu  

pelaksanaan  dalam melaksanakan tugas audit sehingga tugas audit dapat 

dilakukan dengan lebih hati-hati dan teliti sehingga kualitas audit dapat terjaga 

dengan baik. 
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 Penelitian  ini  diaptasi  dari  penelitian  sebelumnya  oleh Dutadasanovan 

(2013) dengan  judul  “Pengaruh Time  Budget  Pressure terhadap Kualitas Audit  

dengan Independensi  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  pada  BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit dengan independensi 

sebagai  variabel  intervening. Pada penelitian ini penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian yang sama dengan objek penelitian yang berbeda yaitu BPK 

RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

 Setelah  menjelaskan  uraian  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti 

tentang  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan  audit  

dengan judul  “ Pengaruh Time  Budget  Pressure terhadap  Kualitas  Audit  

dengan Independensi  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  pada  

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari  uraian  dan  penjelasan  latar  belakang  sebelumnya,  peneliti 

bermaksud untuk meneliti pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit 

dengan independensi sebagai variabel intervening. Perumusan masalah yang ingin 

diteliti oleh penulis adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah terdapat pengaruh time budget pressure terhadap independensi ? 

3. Apakah  terdapat  pengaruh time  budget  pressure terhadap  kualitas  audit 

dengan independensi sebagai variabel intervening ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit 

2. Mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap independensi. 

3. Mengetahui  pengaruh time  budget  pressure terhadap  kualitas  audit  

dengan independensi sebagai variabel intervening. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diharapkan  dapat  memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari    hasil  penelitian  yang  dilakukan  diharapkan  dapat 

memberikan  bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. 

b. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti  selanjutnya,  untuk  mengetahui  faktor-

faktor  yang  mempengaruhi kualitas  audit  untuk  perkembangan  

dan  kemajuan  pendidikan  khususnya  di bidang audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  suatu  

bentuk  informasi tambahan  yang  bermanfaat  sebagai  

pertimbangan  bagi  auditor  betapa pentingnya  pengaruh time  
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budget  pressure terhadap  kualitas  audit  dengan independensi 

sebagai variabel intervening. 

b. Dari hasil penelitian  ini diharapkan dapat menjadi  suatu dukungan  

terhadap terciptanya  kualitas  laporan  audit  yang  baik,  dengan 

melalui  perbaikan  dan perubahan  sikap  serta  kinerja  yang  lebih 

ke  arah positif oleh  auditor, untuk dapat  mengembangkan  dan  

memajukan  perekonomian  dan  kesejahteraan bangsa. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2014 sampai dengan Februari 2015. 

 


