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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan atau pembuktian kualitas audit oleh 

auditor diukur dari independensi, pengalaman dan sikap due professional care 

seorang auditor yang dapat berkembang dengan adanya pedoman atau referensi dari 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik dan variabel yang sama sehingga 

dapat mempengaruhi pola pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam 

mengungkap kebenaran laporan keuangan. 

Pengaruh independensi, pengalaman, due professional care dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit yang bertujuan melakukan pelaksanaan 

prosedur pembuktian kecurangan telah diteliti oleh Singgih dan Bawono (2010) di 

Purwokerto dengan sampel adalah seluruh akuntan atau auditor yang bekerja di 

“Big Four” di Indonesia dan menggunakan pilot test sebagai teknik analisis datanya. 

Hasilnya menyatakan bahwa independensi, pengalaman, due professional care dan 

akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit namun secara 

parsial seluruh variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit kecuali 

pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi 

berpengaruh secara dominan terhadap kualitas audit. 

Penelitian dengan judul yang sama juga telah dilakukan oleh Saripudin dkk. 

(2012) di Jambi dengan sampel adalah seluruh akuntan yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di kota Jambi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah 
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analisis regresi linear berganda dan hasilnya adalah bahwa independensi, 

pengalaman dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit namun variabel 

due professional care tidak berpengaruh terhadap audit investigasi. 

Penelitian lain dengan topik yang sama telah dilakukan oleh Wiratama dan 

Budiartha (2015) di Kota Denpasar dengan menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda dan hasilnya membuktikan bahwa independensi, pengalaman, due 

professional care dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

Dari keseluruhan hasil penelitian terdahulu maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa perilaku seorang auditor dan teknik pemeriksaan yang digunakan sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Aspek 

pendukung penelitian lainnya adalah definisi variabel-variabel penelitian dan 

metode penelitian lainnya seperti pengukuran variabel dan pengujian variabel-

variabel terkait. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan teori keagenan yang dilatar belakangi oleh 

adanya kontrak kerja antara pihak pemilik (principal) dengan pihak agen yang 

terikat untuk memberikan jasa kepada pihak pemilik (principal) (Jensen dan 

Meckling, 1976). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu hubungan kontrak yang 

mengikat antara pemilik (principal) dengan agen dalam bentuk hubungan kerja 

dimana agen di tuntut untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan perintah oleh 

pemilik (principal) dan memberikan tanggungjawab untuk mengambil keputusan 
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terbaik bagi pemilik (principal) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oeh 

agen. Pemilik (principal) berhak mengetahui segala bentuk informasi dan aktivitas 

manajemen organisasi karena pemilik (principal) merupakan salah satu pemegang 

kekuasaan tertinggi dan merupakan pihak yang berkontribusi dan berwenang untuk 

pengambilan keputusan. 

Untuk mewujudkan tugas dan tanggungjawabnya, pemilik (principal) 

membutuhkan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas manajemen organisasi 

yang dimaksudkan utuk dapat menilai kinerja manajemen organisasi. Pemilik 

(principal) membutuhkan kinerja seorang auditor eksternal untuk dapat menilai 

kinerja manajemen organisasi dengan melakukan pengujian an pemeriksaan untuk 

menemukan, meminimalisir, dan mengurangi bentuk penyelewengan yang 

mungkin dilakukan oleh manajemen organisasi. 

Auditor berperan sebagai pihak ketiga yang menerima tugas dan 

tanggungjawab untuk menjalankan bentuk pengendalian manajemen organisasi 

yang merupakan agen dengan menerima tugas dan tanggungjawab untuk 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan organiasi dalam betuk lembaga maupun 

entitas. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Teori Keagenan dapat 

membantu seorang auditor untuk memahami konflik kepentingan yang muncul 

antara agen dan pemilik (principal) yaitu agen selaku manajamen organisasi yang 

menjalankan aktivitas didalam organisasi dan pemilik (principal) sebagai pihak 

pemilik atau investor. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, auditor 

dituntut untuk dapat memberikan opini yang sebenarnya kepada pihak pemilik 

(principal) atas pemeriksaan yang dilakukan dalam manajemen perusahaan. Untuk 
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mencapai hal tersebut, maka independensi, pengalaman dan sikap kehati-hatian 

seorang auditor akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. 

2. Teori Atribusi 

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai pola perilaku 

seseorang tentang pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi disekitar dengan 

mengetahui pendapat seseorang terhadap peristiwa tersebut. Teori atribusi 

dicetuskan oleh Weiner (1958) yang memiliki pendapat bahwa penyebab suatu 

peristiwa dapat terjadi akibat dari faktor internal yang meliputi kemampuan dan 

usaha dan faktor eksternal yang meliputi keberuntungan dan kesulitan tugas. Teori 

atribusi mengemukakan bahwa pola perilaku memiliki hubungan dengan sikap dan 

karakteristik seseorang. Dengan demikian, maka sikap dan karakteristik seseorang 

akan dapat diketahui dengan melihat pola perilaku seseorang dan dapat 

memprediksi sikap yang diambil dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dan 

dapat dilihat pengauhya terhadap peristiwa yang terjadi. 

Weiner mengkategorikan teori atribusi ke dalam dimensi kausalitas yang 

dimana suatu peristiwa yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan ekternal, 

dimensi stabilitas yang dimana seseorang dapat menentukan pendapat atas 

penyebab sebagai sesuatu yang menetap dan tidak berubah sepanjang waktu atas 

suatu peristiwa yang terjadi, dan dimensi kontrol yang berarti bahwa seseorang 

dapat mengambil tindakan, mengatur dan mengambil sikap (kontrol) terhadap suatu 

peristiwa yang terjadi. Berdasarkan penjelasan teori atribusi, maka keberhasilan dan 

kegagalan disebabkan oleh faktor internal yang mrerupakan dimensi dimana 

seseorang dapat mengendalikan peristiwa dengan usaha dan tidak dapat 
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mengendalikan peristiwa dikarenakan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan dimensi yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang. 

Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa independensi dan due professional 

care seorang auditor dapat diketahui dengan menilai karakteristik yang dimiliki 

oleh auditor yang dapat dijadikan penentu utama dan faktor internal yang 

menjelaskan mengenai tugas dan fungsi audit. Teori atribusi juga dapat 

menjelaskan bahwa pola perilaku auditor dapat disebabkan oleh kombinasi antara 

dimensi kausalitas yaitu faktor internal dan eksternal, dimensi stabilitas yaitu 

dimensi menetap atau merubah, dan dimensi kontrol yaitu dimensi yang dapat 

dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Independensi dan due professional care 

seorang auditor dapat dilihat ada kemampuan yang dimiliki yang bersifat menetap 

namun tidak dapat dikendalikan. 

Untuk mempertahankan sikap independensi dan due professional care, 

seorang auditor harus memiliki usaha dari dalam diri yang bersifat tidak menetap 

dan auditor dapat mengendalikannya karena dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya seorang auditor tidak harus ditekan dan dikendalikan pihak lain. 

Namun dengan adanya kesulitan tugas (task difficulty) yang dihadapi auditor dapat 

mempengaruhi independensi seorang auditor yang disebabkan dari faktor eksternal 

yang bersifat menetap dan dapat dikendalikan. 

Teori atribusi juga dapat menjelaskan bahwa pengalaman seorang auditor 

merupakan salah satu faktor yang dikategorikan ke dalam dimensi kausalitas, 

stabilitas dan kontrol dimana seorang auditor yang memiliki banyak pengalaman 



14 
 

akan dapat mempengaruhi kinerja yang dihasilkan yang bersifat tidak menetap atau 

dapat di ubah namun dapat dikendalikan. 

Kualitas audit dapat dilihat pada sikap dan karakteristik seorang auditor 

yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan. Sikap dan 

karakteristik yang dimaksud adalah sikap independensi dan due professional care 

dimana auditor menghasilkan laporan hasil audit yang diperiksa dengan cermat 

dengan tanpa adanya pengaruh dan tekanan pihak lain. independensi dan due 

professional care dapat dipengaruhi oleh keberuntungan yang berasal dari luar diri 

auditor yang dapat di ubah dan tidak dapat dikendalikan. 

3. Teori Harapan 

Teori harapan dicetuskan oleh Ardana dkk (2008) yang menyatakan bahwa 

besarnya keinginan seseorang untuk melakukan seuatu bergantung pada harapan 

yang dimiliki yang akan menghasilkan hasil sesuai yang diinginkan. Teori harapan 

dapat menggambarakan usaha dan keyakinan seseorang dalam menjalankan 

aktivitas dalam organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya harapan 

dalam usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan, maka akan timbul motivasi 

yang besar dalam diri untuk melakukan perubahan pola perilaku dan pola berpikir 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan teori harapan, maka dapat menggambarkan pola perilaku yang 

baik dengan motivasi yang tinggi akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. 

Dalam hal ini maka kualitas audit yang baik merupakan harapan yang sangat besar 

bagi pemegang kepentingan, untuk mewujudkan harapan atas baiknya kualitas 



15 
 

audit, maka perilaku independen, pengalaman yang dimiliki auditor dan sikap 

kehati-hatian merupakan variabel yang sangat penting untuk mewujudkan harapan 

tersebut. 

4. Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan (joint probability) yang 

merupakan kondisi dimana auditor akan menemukan dan memberikan laporan atas 

temuannya yang terdapat pada sistem akuntansi (Kusharyanti, 2003). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kualitas audit tercermin pada sikap auditor dalam 

menjalankan peran dan fungsinya yang dapat dilihat pada pemeriksaan yang 

dihasilkan auditor. Kualitas audit menunjukkan kualitas seorang auditor dalam 

menjalankan peran dan fungsinya, dimana auditor harus menemukan dan 

melaporkan hasil temuan dalam pemeriksaan dalam sistem akuntansi lembaga atau 

entitas yang diperiksa. Kualitas audit menjelaskan mengenai gabungan dari proses 

sistematis yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku umum dengan auditors 

judgments yaitu skeptisme dan pertimbangan professional yang bermutu tinggi 

untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi.  

Audit bukan sebatas mengenai pemeriksaan laporan keuangan melainkan 

pelaporan hasil pemeriksaan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Auditor 

yang kompeten mampu menemukan dan mau melaporkan adanya ketidakwajaran 

dalam laporan keuangan sesuai dengan temuannya maka dapat dikatakan audit yang 

dilakukannya berkualitas. Auditor harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

secara maksimal untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan semakin 
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baiknya tingkat kualitas audit yang dihasilkan auditor, maka akan menimbulkan 

kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja auditor. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) terdapat 

beberapa hal yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas audit, antara 

lain jangka waktu auditor melakukan pemeriksaan pada suatu lembaga atau entitas 

yang terlalu lama maka akan menghasilkan kualitas audit yang rendah karena akan 

timbul suatu hubungan istimewa antara auditor dan lembaga atau entitas,  

selanjutnya semakin banyak jumlah klien maka semakin baik kualitas audit yang 

dihasilkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa auditor dapat menjaga reputasi 

dengan baik sehingga dapat menarik kepercayaan klien, kesehatan keuangan klien 

juga merupakan hal yang mempengaruhi kualitas audit karena semakin sehat 

kondisi keuangan klien maka ada kecendrungan bahwa terdapat kerjasama antara 

auditor dank klien atau auditor bekerja dibawah tekanan klien untuk bekerja tidak 

mengikuti standar yang ada, yang terakhir adalah adanya tinjauan kembali oleh 

pihak ketiga yang akan mempengaruhi kualitas audit ke arah lebih baik. 

5. Independensi Auditor 

 Independen merupakan sikap mental yang dapat berdiri sendiri dan bebas 

dari pengaruh, intervensi dan tidak dikendalikan pihak lain. Independensi berarti 

suatu kejujuran yang harus dimiliki seorang auditor dalam mempertimbangkan 

kenyataan yang sebenarnya dan mempertimbangkan objek dengan tidak memihak 

untuk merumuskan dan menyatakan opini yang sebenarnya (Mulyadi, 2002). 
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Dalam tuntutan pekerjaan, seorang auditor harus independen dan bebas dari 

pengaruh pihak lain. Seorang akuntan selaku auditor sangat dipercayai oleh klien 

untuk dapat melaporkan hasil pemeriksaan secara independen dan tidak ada 

rekayasa dan dituntut untuk professional dalam pekerjaannya. Dalam prakteknya, 

independensi seorang akuntan sangat penting bagi pemegang kepentingan atas 

laporan, karena jika akuntan menerapkan sikap independen dalam pekerjaannya 

maka akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya. 

Independensi merupakan sikap mental, kemampuan dan faktor penting yang 

digunakan untuk bertindak berdasar integritas dan objektivitas suatu laporan. 

Independensi seorang akuntan dapat diukur melalui bukti dan hasil laporan yang 

telah diperiksanya, semakin kritis opini yang diberikan maka semakin tinggi pula 

kualitas laporan yang dihasilkan. Seorang auditor atau akuntan juga harus bebas 

dari tekanan apapun, dapat membedakan urusan pribadi dan pekerjaan dan 

mengabaikan segala bentuk hubungan pribadi diluar pekerjaannya. Segala hal yang 

memiliki hubungan dengan independensi, perikatan dalam sikap mental harus tetap 

dipertahankan dalam diri seorang auditor untuk menumbuhkan kemapuan auditor 

dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

6. Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu yang terjadi dan telah dirasakan dimasa lalu 

dan dapat dijadikan dasar pembelajaran dimasa depan. Pengalaman merupakan 

proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi dari pendidikan 

formal dan informal yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan lebih baik 

berdasarkan sesuatu yang telah dirasakan. Dalam dunia audit, pengalaman dapat 
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dikatakan sebagai salah satu indikator penting karena pengalaman menggambarkan 

keahlian seorang auditor. Pengalaman memiliki kontribusi atas sikap dan opini 

auditor dimasa depan. Seorang auditor yang memiliki banyak pengalaman kerja 

sebelumnya akan dapat memahami situasi dan kondisi yang ada dimasa sekarang. 

Pengalaman sebagai seorang auditor yang melakukan pemeriksaan dan penilaian 

atas kinerja keuangan dan manajemen lembaga atau entitas merupakan suatu bentuk 

pembelajaran atas tugas dan tanggungjawabnya.  

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011) pengalaman 

menjadi faktor penting bagi kualifikasi professional seorang auditor. Pengalaman 

seorang auditor dapat mempengaruhi kemampuan kerja yang dimiliki sehingga 

akan menumbuhkan keterampilan kerja yang dimiliki seorang auditor. Semakin 

sering seorang auditor melakukan pekerjaannya maka akan semakin baik hasil yang 

akan didapatkan. Pengalaman dapat menumbuhkan kemampuan untuk mengolah 

informasi dan memberikan opini yang sesuai, menentukan solusi yang diambil 

terhadap permasalahan yang ada. Pengalaman merupakan sesuatu yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dimasa sekarang 

maupun masa depan. 

7. Due Professional Care 

 Due Professional Care memiliki makna professionalitas yang berarti teliti 

dan cermat. Due Professional Care merupakan tuntutan auditor untuk melakukan 

dan menerapkan skeptisme professional pemeriksaan. Auditor harus 

mengimplementasikan hal tersebut sebab akan sangat membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Auditor harus memiliki sikap cermat, seksama dan 
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memiliki pemikiran yang kritis terhadap laporan yang diperiksa. Sesuai dengan 

peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 dalam Standar Umum dimana pelaksanaan proses 

pemeriksaan dan penyusunan laporan harus dilakukan dengan cermat dan seksama 

sesuai dengan kemahiran professionalnya. Penerapan sikap-sikap tersebut dapat 

terwujud dengan adanya review atas laporan yang telah diperiksa terhadap setiap 

tingkatan supervise. Dengan penerapan sikap-sikap tersebut maka akan 

menghasilkan laporan hasil audit yang sangat berkualitas. Due professional care 

merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Dalam 

Pernyataan Standar Auditing (SPAP 2001) bahwa due professional care merupakan 

salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. 

 Auditor harus memiliki pemikiran yang kritis terhadap fenomena yang 

terjadi terkait bahan pemeriksaannya berupa bukti audit. Auditor harus dapat 

mempertanyakan setiap bukti audit yang dimiliki untuk mengetahui latar belakang 

dan kejelasan bukti yang dimiliki untuk dapat dilakukan evaluasi. Untuk 

mewujudkan penerapan kecermatan dan keseksamaan seorang auditor melakukan 

review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit. 

Penggunaan kemahiran professional dapat memungkinkan auditor untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai terhadap tugas dan tanggung jawab yang 

dijalankan (Singgih dan Bawono, 2010). 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Tuntutan terhadap hasil kinerja auditor adalah kualitas audit yang baik 

berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya usaha manipulasi. Untuk 

memenuhi tuntutan tersebut, auditor harus memiliki sikap independensi dan due 
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+ 

+ 
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professional care yang tinggi serta memiliki pengalaman yang cukup. Auditor 

independen atau akuntan publik merupakan pihak yang menjalankan fungsi 

pemeriksaan keuangan yang dituntut untuk dapat memberikan laporan hasil audit 

yang berkualitas.  

Beberapa penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan 

menemukan temuan yang berbeda mengenai faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan Sukriah dan Inapty (2009) 

menemukan bahwa sikap independen harus dimiliki seorang auditor untuk 

menemukan dan mengolah segala bentuk informasi terkait pemeriksaan keuangan. 

Pengalaman sangat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. 

Faktor lain adalah due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, seperti yang diungkapkan oleh Wiratama dan Budiartha (2015). Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Singgih dan Bawono (2010). 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah menjelaskan mengenai 

permasalahan dan fenomena mengenai kualitas audit, tinjauan pustaka, teori-teori 

terkait yang menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian dan didukung oleh 

penelitian terdahulu yang menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Independensi 

Pengalaman 

Due Professional Care 

Kualitas Audit 



21 
 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. 

Menurut teori yang membahas mengenai pemeriksaan keuangan, 

independensi seorang auditor adalah suatu sikap yang harus melekat pada diri 

seorang auditor (Tuanakotta, 2010). Independensi terkait dengan intervensi dan 

tekanan pihak lain, sebagai seorang auditor harus memiliki dan menanamkan sikap 

independensi dalam dirinya agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan peran dan 

fungsinya. 

Independensi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan, semakin tinggi independensi yang dimiliki seorang 

auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Sukriah dan 

Inapty (2009) bahwa auditor harus mampu mendapatkan semua informasi terkait 

pemeriksaan yang dilakukan untuk dasar pengambilan keputusan audit dimana hal 

tersebut harus didasari oleh sikap independen seorang auditor. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori keagenan dimana akuntan sebagai 

pihak ketiga yang menerima tugas dan tanggungjawab untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan antara agen dan pemilik (principal), akuntan  dituntut untuk memiliki 

independensi yang tinggi. Teori atribusi juga menjelaskan bahwa sikap 

independensi merupakan karakteristik untuk menilai kinerja seorang akuntan. Teori 

lainnya adalah teori harapan yang menjelaskan bahwa harapan atas terwujudnya 
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kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh pola perilaku yang baik dan motivasi yang 

tinggi yang tercermin dalam sikap independen. 

Singgih dan Bawono (2010) melakukan pengujian pengaruh independensi, 

pengalaman, due professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas audit yang 

menyatakan bahwa independensi seorang auditor sangat berpengaruh terhadap 

kualitas audit karena jika seorang auditor independen maka penilaian yang 

diberikan terhadap laporan keuangan adalah penilaian yang sebenarnya tanpa ada 

pengaruh dari pihak lain.  

Dengan demkian, maka dapat dikemukakan hipotesis sementara dalam 

penelitian adalah: 

H1 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman merupakan sesuatu yang telah terjadi dan telah dirasakan 

dimasa lalu dan dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk bertindak lebih 

baik dimasa depan. Dalam bidang keprofesian khususnya bagi seorang auditor, 

pengalaman tentu memiliki kontribusi terhadap sikap dan opini auditor dimasa 

mendatang namun tentu saja tidak cukup hanya memiliki pengalaman untuk dapat 

memaksimalkan kualitas audit. Tipe tugas evaluasi yang diterima auditor dan 

keputusan yang diambil auditor relatif sama dan stabil sehingga peningkatan 

kestabilan berhubungan dengan peningkatan pengalaman auditor. 

Pengalaman merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu pencapaian 

karena memiliki nilai historis yang pasti. Auditor yang berpengalaman cenderung 

memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu menjelaskan secara logis 
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permasalahan-permasalahan yang ada pada laporan keuangan dan dapat 

mengelompokkannya pada tujuan audit dan struktur sistem akuntansi mendasar 

(Kusharyanti, 2003). Pengalaman dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang sangat 

penting karena dapat dijadikan dasar untuk menganalisa hasil kinerja seorang 

akuntan yang diukur melalui kualitas audit yang dihasilkan. 

Dalam teori keagenan, auditor selaku pihak ketiga dituntut memiliki 

pengalaman karena sangat penting untuk dapat memecahkan permasalahan antara 

agen dan pemilik (principal). Teori harapan juga menjelaskan bahwa harapan untuk 

mencapai kualitas audit yang baik, maka dibutuhkan auditor yang telah memiliki 

pengalaman yang lebih karena akan meningkatkan pola perilaku dengan motivasi 

yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaanya sehingga akan mempengaruhi 

kuaitas audit yang dihasilkan. Dalam teori atribusi, pengalaman dikategorikan 

dalam dimensi kausalitas, stabilitas dan kontrol dimana seorang auditor yang 

memiliki banyak pengalaman akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Saripudin dkk. (2012) yang menguji 

pengaruh independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas 

terhadap kualitas audit yang menyatakan bahwa pengalaman seorang auditor sangat 

berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Namun hal tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singgih Dan Bawono (2010) yang 

menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dengan 

alasan bahwa responden yang memberikan informasi merupakan akuntan atau 

auditor yang bekerja kurang dari 3 tahun sehingga tidak memiliki pengalaman yang 

cukup banyak.  
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Dengan demkian, maka dapat dikemukakan hipotesis sementara dalam 

penelitian adalah: 

H2 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit 

 Due Professional Care merupakan sikap hati-hati, cermat dan seksama yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor, namun pada kenyataannya masih banyak 

temuan-temuan kasus kecurangan atas laporan keuangan yang terjadi dan tidak 

dapat dibuktikan secara nyata yang mencerminkan bahwa tidak semua auditor 

memiliki sikap due professional care tersebut. Lemahnya penerapan sikap tersebut 

pada diri seorang auditor akan sangat mempengaruhi pelaporan bukti pemeriksaan 

keuangan yang kurang efektif. 

Due professional care sangat penting untuk di terapkan dalam diri seorang 

auditor dan di implementasikan dalam pekerjaan auditnya karena standard of care 

untuk auditor berpindah target menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi dari 

kegagalan audit (Singgih dan Bawono, 2010). 

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori keagenan yang menuntut seorang 

auditor untuk memiliki sikap due professional care dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan antara 

agen dan pemilik (principal). Tuntutan sikap due professional care juga terdapat 

pada teori atribusi yang menjelaskan bahwa karakteristik auditor yang baik akan 

mempengaruhi kualitas auditnya. Harapan tercapainya kualitas audit yang baik juga 

dipengaruhi oleh sikap due professional care seorang auditor yang sesuai konsep 

dasar teori harapan. 
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Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan 

Budiartha (2015) mengungkapkan bahwa due professional care berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit dengan indikator kecermatan yang memadai. 

Dengan demkian, maka dapat dikemukakan hipotesis sementara dalam 

penelitian adalah: 

H3 : Due Professional Care  berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 


