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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Agusti dan Pratistha (2013) membuktikan melalui penelitiannya bahwa 

variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit dengan alat analisis regresi linier berganda. 

Wilasita et al. (2014) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis regresi 

linier berganda membuktikan bahwa secara parsial dan simultan variabel 

independensi, due professional care, dan kepatuhan kode etik berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Wiratama dan Budiartha (2015) telah menunjukkan dalam penelitiannya 

bahwa secara parsial independensi, pengalaman kerja, due professional care, dan 

akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Alat analisis yang 

digunakan yaitu regresi linier berganda. 

Adiguna et al. (2015) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda membuktikan bahwa akuntabilitas, keahlian, dan 

independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Deli et al. (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa secara parsial 

kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit, sedangkan pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Secara simultan kompetensi, independensi, dan pengalaman 
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berpengaruh positif. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda 

dan regresi moderasi 

Syahmina dan Suryono (2016) membuktikan dalam penelitiannya bahwa 

secara parsial pengalaman, etika profesi, objektifitas, time deadline pressure 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan secara simultan 

seluruh variabel independen tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit. Alat 

analisis dalam penelitian menggunakan regresi linier berganda. 

Berbagai penelitian tentang kualitas audit telah banyak dilakukan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan kualitas audit dapat 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain adalah, independensi, pengalaman kerja, 

due professional care dan akuntabilitas. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kualitas Audit 

Menurut Mulyadi (2002) auditing dalam sudut pandang profesi akuntansi 

adalah pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Audit tidak hanya 

tentang pemeriksaan laporan keuangan, namun juga mengenai pengkomunikasian 

yang tepat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, karena hal itu digunakan 

sebagai dasar pengukuran kualitas audit (Nirmala, 2013). 
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De Angelo dalam Badjuri (2011) mendefinisikan kualitas audit sebagai 

probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan 

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit 

dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan 

oleh auditor. Deis dan Groux dalam Nirmala (2013) menjelaskan bahwa 

probabilitas menemukan adanya suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan 

teknikal dari audit tersebut dapat dilihat dari pengalaman auditor, pendidikan, 

profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas 

melaporkan pelanggaran tersebut laporan audit tergantung pada independensi 

auditor dalam menjaga sikap mentalnya. 

Kualitas audit dapat dicapai oleh auditor dengan melaksanakan tugasnya 

sesuai standar profesi yang telah ditentukan. Menurut Mulyadi (2011) Etika 

Profesi Ikatan Akuntan Indonesia ditentukan delapan prinsip yaitu: 

1. Tanggung jawab profesi: Setiap anggota harus senantiasa menerapkan 

pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang 

dilakukannya. 

2. Kepentingan publik: Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa 

bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati 

kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan profesionalisme. 

3. Integritas: Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya 

dengan integritas setinggi mungkin. 

4. Objektivitas: Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari 

benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 
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5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional: Setiap anggota harus 

melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan 

ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan 

dan keterampilan profesional untuk memastikan bahwa klien memperoleh 

manfaat dari jasa profesional yang kompeten. 

6. Kerahasiaan: Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang 

diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak 

atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

7. Perilaku profesional: Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten 

dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat 

mendiskreditkan profesi. 

8. Standar teknis: Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya 

dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. 

Agar auditor dapat mencapai kualitas audit sesuai yang diharapkan, auditor 

harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1) dengan standar yang telah ditetapkan, 

auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas 

audit yang tinggi. Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu: 

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 
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b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.   

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya    

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.   



12 
 

 
 

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menurut Harhinto 

(2004:40) dalam Burhanudin (2016) adalah sebagai berikut: 

1. Melaporkan semua kesalahan klien 

Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi pada 

sistem akuntansi perusahaan klien dan tidak terpengaruh pada besarnya 

kompensasi atau fee yang auditor terima. 

2. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien 

Auditor yang memahami sistem akuntansi perusahaan klien secara 

mendalam akan lebih mudah dan sangat membantu dalam menemukan salah 

saji laporan keuangan klien. 

3. Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit 

Auditor yang berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan tugasnya, maka ia 

akan berusaha memberikan hasil terbaik sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. 

4. Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan 

pekerjaan lapangan 

Auditor harus memiliki standar etika yang tinggi, mengetahui akuntansi dan 

auditing, dan menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam melaksanakan 

pemeriksaan tugas laporan keuangan. 
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5. Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien 

Pernyataan klien merupakan informasi yang belum tentu benar karena 

berdasarkan persepsi. Oleh karena itu, auditor sebaiknya tidak begitu saja 

percaya terhadap pernyataan kliennya dan lebih mencari informasi lain yang 

relevan. 

6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

termasuk dalam mengambil keputusan sehingga kualitas auditnya akan lebih 

baik. 

 

3. Independensi 

Mulyadi (2011:26) menyatakan bahwa: 

“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya”.  

 

Menurut Standar Audit atau SPAP (2001) dalam Singgih dan Bawono 

(2010) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak 

mudah dipengaruhi dan tidak dibenarkan memihak kepada siapapun karena 

akuntan publik melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independen 

dalam hal ini mengharuskan auditor bersikap mengadili secara tidak memihak 

dengan tetap menyadari kewajibannya untuk selalu bertindak jujur, tidak hanya 
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kepada manajemen dan pemilik perusahaan tetapi juga kepada pihak lain yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa independensi auditor 

adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan 

baik dari dalam maupun luar ketika mengambil suatu keputusan, dimana dalam 

pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada dan secara 

obyektif.  

Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri 

auditor secara keseluruhan, oleh karenanya apabila seorang auditor independen 

atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap 

independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua 

akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang 

atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor 

independen. 

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemuai kesulitan dalam 

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu 

sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27): 

a. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 

b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 

memuaskan keinginan kliennya. 

c. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan 

lepasnya klien. 
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Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya seorang auditor tidak 

hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja tetapi juga dituntut untuk bersikap 

independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi tetapi dia tidak 

independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang 

disajikan itu kredibel. 

 

3.1. Lama Hubungan dengan Klien (Audit Tenure) 

Lama hubungan dengan klien merupakan jangka waktu perikatan atau 

kontrak antara Kantor Akuntan Publik dengan klien yang sama dalam 

memberikan jasa audit yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. 

Jangka waktu perikatan audit diukur dalam jumlah tahun. 

Di Indonesia, ketentuan mengenai lama hubungan dengan klien (audit 

tenure) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

17PMK.03/2008 yang mengharuskan pemberian jasa audit atas laporan keuangan 

dilakukan Kantor Akuntan Publik paling lama 6 tahun dan untuk auditor paling 

lama 3 tahun. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan agar auditor tidak terlalu 

dekat dengan klien sehingga menimbulkan rasa ‘kekeluargaan’ yang dapat 

mendorong pada timbulnya skandal keuangan (Septriani, 2012). 

 

3.2. Tekanan Dari Klien 

Tekanan dari klien ini biasanya muncul ketika terjadi konflik antara auditor 

dengan klien dimana auditor dan klien tidak sependapat dengan beberapa hasil 

pengujian laporan keuangan. Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi 



16 
 

 
 

auditor untuk berbuat curang dengan melanggar standar audit (Agusti dan Pertiwi, 

2013). Dalam situasi ini, auditor mengalami suatu dilema, dimana dilema yang 

dialami oleh auditor dikarenakan di satu sisi jika auditor mengikuti keinginan 

klien maka ia melanggar standar profesi, akan tetapi jika auditor tidak mengikuti 

klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditor. 

Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit 

yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. 

Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan 

audit. 

Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi strategis baik 

dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Selain itu, 

pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil 

pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas dalam 

menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode 

etik, standar profesi, dan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 

 

3.3. Telaah Dari Rekan Auditor 

Telaah dari rekan auditor (peer review) adalah suatu penelaahan yang 

dilakukan rekan auditor dalam satu Kantor Akuntan Publik untuk memonitor 

auditor agar dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan transparansi 

pekerjaan (Agusti dan Pertiwi, 2013). Peer review sampai dengan tahun 2000 

dilakukan oleh BPKP dan sekarang ini peer review dilakukan oleh Direktorat 

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) dan Dewan Review Mutu IAPI 
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(Agoes, 2012). Review diadakan setiap 3 tahun, dan biasanya dilakukan oleh KAP 

yang dipilih oleh kantor yang direview (Tjun et al., 2012). 

 

3.4. Jasa Non-Audit 

Peraturan Bapepam LK membatasi tetapi tidak benar-benar menghilangkan 

jenis jasa nonaudit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan 

perusahaan terbuka. Berikut ada sembilan jasa yang tidak diperkenankan: 

a. Jasa pembukuan dan akuntansi lain;  

b. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan;  

c. Jasa penaksiran atau penilaian;  

d. Jasa aktuarial;  

e. Outsourcing audit internal;  

f. Fungsi manajemen dan sumber daya manusia;  

g. Jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau bankir investasi;  

h. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit; dan  

i. Semua jasa lain yang tidak diizinkan (Arens et al., 2015).  

Kantor Akuntan Publik tidak dilarang melaksanakan jasa-jasa tersebut untuk 

perusahaan swasta dan perusahaan publik yang bukan klien audit. Selain itu, KAP 

juga masih bisa memberikan jasa-jasa yang tidak dilarang kepada klien audit 

perusahaan publik seperti jasa perpajakan. 
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4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman auditor yaitu kegiatan melakukan audit atas laporan keuangan 

baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang perlu ditangani 

(Deli et al., 2015). Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun 

tingginya kemampuan seseorang dalam bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis 

dan keuangan, dia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam 

standar auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai 

dalam bidang audit (Agoes, 2012). Semakin banyak pengalaman auditor maka 

semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan 

audit (Libby dan Frederick, 1990) dalam (Deli et al., 2015). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman merupakan hasil 

interaksi berulang yang didapat dari pelatihan formal dan informal. Pengalaman 

penting bagi auditor yang profesional karena auditor yang mempunyai banyak 

pengalaman akan mempunyai bahan pertimbangan yang baik dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 

5. Due Professional Care 

Due Professional Care memiliki arti kemahiran profesional cermat dan 

seksama. Menurut Pernyataan Standar Audit No. 4 SPAP (2001), kecermatan dan 

keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk 

melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor berpikir kritis 

terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 

terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan due professional care dengan seksama 
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dan cermat memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa 

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh 

kecurangan maupun kekeliruan. Semakin baik penggunaan due professional care 

auditor memungkinkan hasil audit yang lebih baik (Wiratama dan Budiartha, 

2015). 

Standar umum ketiga menghendaki auditor independen untuk cermat dan 

seksama dalam menjalankan tugasnya. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut 

apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang 

dihasilkan. Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas auditr 

yang tinggi. 

 

6. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat 

seorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannya (Tetlock, 1984) dalam (Salsabila dan 

Prayudiawan, 2011).  

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang auditor dalam 

melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan dan 

pelaporan. Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki pemeriksa dalam 

menyelesaikan tugasnya. Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa 

profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi 
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kepentingan penggunan jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada 

publik (Mulyadi, 2002). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas auditor adalah 

dorongan psikologi atau kejiwaan yang mana bisa mempengaruhi auditor untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya serta dampak yang ditimbulkan akibat 

tindakannya tersebut kepada lingkungan dimana auditor tersebut melakukan 

aktivitasnya. Indikator akuntabilitas auditor diantaranya ada tiga: 

1. Motivasi 

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi bagi auditor merupakan 

hal penting sebagai penggerak auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit 

dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

2. Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi professionalisme dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan 

untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. 

Auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dengan 

bertanggungjawab dan tidak memanipulasi hasil audit sesuai dengan 

keinginan klien dengan pembayaran jasa yang tinggi. 

3. Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial merupakan tanggung jawab yang diemban auditor dalam 

melaksanakan pekerjaan audit dan laporan audit dimana hasil audit sesuai 
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dengan SPAP akan memberikan dampak positif bagi profesi auditor dan 

penilaian masyarakat pengguna laporan keuangan terhadap profesi auditor.  

 

D. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji independensi, pengalaman kerja, due 

professional care dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit, maka kerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

2.1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Independensi adalah sikap auditor yang dalam melaksanakan tugasnya tidak 

mementingkan kepentingan pribadinya tetapi kepentingan bersama. Jika auditor 

Independensi (X1) 

Pengalaman Kerja 

(X2) 

Due Professional 

Care (X3) 

Akuntabilitas (X4) 

Kualitas Audit 

(Y) 
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kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala (2013), menunjukkan bahwa 

independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Septriani (2013), juga menunjukkan hasil bahwa independensi 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas audit.  

H1 : Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 

2.2. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman membentuk pribadi seseorang lebih bijaksana baik dalam 

berpikir maupun bertindak. Pengalaman merupakan hal yang penting bagi sebuah 

profesi yang membutuhkan profesionalisme yang tinggi seperti akuntan publik, 

karena pengalaman akan mempengaruhi kualitas pekerjaan seorang auditor. 

Semakin banyak pengalaman auditor maka semakin dapat menghasilkan berbagai 

macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. 

Penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas 

audit yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015) dan Syahmina & 

Suryono (2016), hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
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2.3. Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit 

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 

tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam 

pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. 

Due professional care merupakan hal yang penting diterapkan setiap 

akuntan publik dalam melaksanakan profesionalnya agar dicapai kualitas audit 

yang memadai. Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme 

profesional dan keyakinan yang memadai. Keyakinan yang memadai atas bukti-

bukti yang ditemukan akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan 

pekerjaan audit agar tujuan dapat tercapai. 

Penelitian tentang due professional care terhadap kualitas audit yang 

dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015) menunjukkan hasil bahwa due 

professional care berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wilasita et al. (2014) juga menunjukkan hasil 

bahwa due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Due Professional Care berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 

2.4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit 

Pengabdian terhadap profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk 

dari dalam diri seorang profesional, tanpa paksaan dari siapapun, dan secara sadar 

bertanggung jawab terhadap profesinya. Profesi sebagai akuntan publik 
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mengemban tanggung jawab besar dalam menjalankan pekerjaannya dengan 

sebaik mungkin kepada masyarakat dan juga profesinya. 

Penelitian tentang akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit yang 

dilakukan oleh Sarpudin et al. (2012) menunjukkan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Adiguna et al. (2015) juga membuktikkan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengembangan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 


