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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Auditing 

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, 

karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir 

pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.  

Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut (Rai, 2008; Agoes, 2012: 2; 4) 

Menurut IAASB (2013),  “Audit is therefore a discipline that relies on 

competent individuals using their experience and applying integrity, objectivity, 

and skepticism to enable them to make appropriate judgments that are supported 

by the facts and circumstances of the engagement. The qualities of perseverance 

and robustness are also important in ensuring that necessary changes are made to 

the financial statements, or, where such changes are not made, to ensure that the 

auditor’s report is appropriately qualified”. Lalu dijelaskan pula bahwa standar 

auditing memberikan landasan penting yang mendukung kualitas audit.  
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Ada 3 jenis audit menurut Boynton et al. (2001), yaitu : 

1) Audit Laporan Keuangan 

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang 

laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah 

laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). 

2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit)  

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk 

menetapkan apakah kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk 

menetapkan apakah kegiatan keuangan atau  operasi suatu entitas telah sesuai 

dengan persyaratan , ketentuan, atau peraturan tertentu. 

Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas yang 

menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari (1) ringkasan temuan atau (2) 

pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut. 

3) Audit Operasional 

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti 

tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya 

dengan pencapaian tujuan tertentu. Kadang-kadang audit jenis ini disebut juga 

sebagai audit kinerja atau audit manajemen. 

Dalam studi kasus kali ini audit dana kampanye termasuk dalam jenis audit 

kepatuhan. Karena audit dana kampanye adalah melihat apakah kegiatan dana 

kampanye sudah sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh KPU. Disini KPU 
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yang menjadi klien dari KAP dan menjadi otoritas yang menerbitkan kriteria 

kepatuhan atau prosedur yang disepakati. 

2. Audit Dana Kampanye 

Audit dana kampanye merupakan audit khusus yang melibatkan tiga pihak 

yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Partai 

Politik peserta Pemilu. Dari sisi KAP, perlu diketahui bahwa partai politik 

merupakan objek audit dan KPU sebagai klien dari KAP. KPU dianggap sebagai 

klien karena pemberi kerjanya adalah KPU bukan Parpol peserta Pemilu. (Antony, 

2014). Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas 

publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik 

yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 

(KPU, 2015). 

Sempat dilansir oleh Debora (2015) bahwa audit dana kampanye dalam 

Pilkada dilakukan dengan mekanisme audit kepatuhan (Compliance Audit). Audit 

ini untuk melihat apakah penggunaan dana kampanye oleh partai sudah sesuai 
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Opini auditor 

independen 

tentang apakah 

pernyataan/aser

si Paslon dalam 

LDK telah sesuai 

dengan 

PKPU/UU 

simpulan opini 

dapat disusun 

 

dengan aturan KPU. Dari hasil audit ini akan muncul opini patuh atau tidak patuh 

serta ringkasan kertas kerja. Audit kepatuhan tidak hanya memeriksa catatan 

pengeluaran dan penerimaan dana kampanye. Belanja kampanye tetap diperiksa 

apakah ada yang melanggar atau tidak. Elemen yang diperiksa auditor ditentukan 

oleh KPU seperti pemeriksaan sumber, pencatatan, belanja partai, serta cara 

penyusunan laporan. 

Skema compliance audit atas laporan dana kampanye berdasarkan (Institut 

Akuntan Publik Indonesia, 2015) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema Compliance Audit Atas Laporan Dana Kampanye 

Sumber:  Sesi 3 Keputusan KPU tentang Pedoman Audit Dana Kampanye 

Institut Akuntan Publik Indonesia (2015) menjelaskan bahwa audit dana 

kampanye merupakan audit kepatuhan (Compliance Audit) dimana pedomannya 

disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama dengan Komisi Pemilihan 

Umum. Compliance audit ini nantinya akan memberikan opini terhadap 
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kepatuhan LDK terhadap 
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Auditor (KAP) 
KPU 
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kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana 

Kampanye. Tidak seperti di tahun sebelumnya yang menggunakan Audit Upon 

Procedure (AUP) yang termasuk jasa non-asurans dimana audit ini tidak 

memberikan opini tetapi hanya mengeluarkan kesimpulan patuh dan tidak patuh. 

Terdapat 4 jenis opini pada audit kepatuhan yaitu : 

• Opini patuh,  

• Opini patuh dengan pengecualian, 

• Opini tidak patuh dengan pengecualian,  

• Opini tidak menyatakan pendapat, untuk kasus yang sangat jarang. 

Audit Kepatuhan dalam bentuk Atestasi Kepatuhan sesuai SPAP (Standar 

Profesional Akuntan Publik) - SAT 500 yang  bertujuan untuk menerbitkan 

komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi 

tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain (dalam hal ini Pasangan Calon). 

3. Perbedaan Audit Dana Kampanye (Sektor Publik) dan Audit 

Laporan Keuangan Perusahaan (Sektor Privat) 

1) Audit Sektor Privat 

Audit sektor privat (internal audit) merupakan suatu unit di perusahaan yang 

menjalankan fungsi audit terhadap kinerja perusahaan. Pelaksana audit sektor 

privat adalah KAP (Kantor Akuntan Publik). Objek auditnya adalah perusahaan 

atau entitas swasta. Kepatuhan terhadap perundang-undangannya tidak terlalu 
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dominan. Standar Profesi Internal Auditor (SPIA) merupakan ketentuan yang 

harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja internal auditor dan hasil audit. 

Standar audit sangat menekankan kualitas profesional auditor serta cara auditor 

mengambil pertimbangan dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan 

pelaporan. 

2) Audit Sektor Publik 

Audit sektor pemerintah (publik) adalah kegiatan yang ditujukan terhadap 

entitas yang menyediakan pelayanan dan penyeediaan barang yang 

pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya. 

Pelaksana audit sektor publik adalah lembaga pemerintah dan KAP yang ditunjuk. 

Objek auditnya adalah entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang terkait dengan 

pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara. Standar auditnya adalah Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Kepatuhan terhadap perundang-

undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan sektor publik sangat terkait 

dengan perundang-udangan.  
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Perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor public adalah sebagai 

berikut: 

Tabel  1 Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit Sektor 

Publik di Indonesia 

Sumber: Buku audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus Rai (2008) 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PKPU) 

merupakan produk hukum KPU yang memuat tentang berbagai ketentuan dan 

aturan yang dibuat oleh komisi pemilihan umum (Antony,2014).  

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 

PKPU ini mengatur tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pemilihan yang dimaksud terdiri dari 

tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Program laporan dan audit dana 

kampanye termasuk kedalam tahapan penyelenggaraan dimana terdapat 12 

program lainnya sebagaimana terlampir dalam lampiran 2. Waktu yang diberikan 

Uraian Audit Sektor Privat Audit Sektor Publik 

Pelaksanaan audit 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP) 

Lembaga audit pemerintah dan juga KAP 
yang ditunjuk oleh lembaga audit 
pemerintah 

Objek Audit Perusahaan/ entitas swasta 

Entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara, 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 

Standar audit yang 
digunakan 

Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP) yang dikeluarkan 
oleh IAI 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK 

Kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan 

Tidak terlalu dominan dalam 
audit 

Merupakan faktor dominan karena kegiatan 
di sektor publik sangat dipengaruhi oleh 
peraturan dan perundang-undangan 
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untuk mengaudit dana kampanye ini selama 16 hari terlampir pada lampiran 1 

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2015a). 

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan   jasa   

yang   digunakan  Pasangan  Calon dan/atau  Partai  Politik  atau  Gabungan  

Partai  Politik yang  mengusulkan Pasangan Calon  untuk  membiayai kegiatan 

Kampanye Pemilihan. Ruang lingkup peraturan ini adalah Dana Kampanye yang 

digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik untuk membiayai metode kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon. 

Tujuan dari PKPU adalah untuk memberikan panduan bagi pasangan calon dalam 

mengelola dan bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran dana 

kampanye, serta menjadi acuan akuntan publik dalam melaksanakan audit 

kepatuhan laporan dana kampanye (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2015b). 

c) Surat Keputusan Komisi Pemlihan Umum Nomor 121 Tahun 2015 

Surat Keputusan (SK) ini memberikan pedoman kepada auditor-auditor 

pilkada 2015 atas prosedur audit yang harus dilaksanakan. Pedoman yang terdapat 

dalam SK ini antara lain adalah : 

1) Panduan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 
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2) Ilustrasi Laporan Akuntan Independen atas Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

3) Format Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye. 

4) Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

5. Standar Auditing  

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu "prosedur" 

berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan "standar" 

berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur 

tersebut. Standar auditing yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan 

dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan 

pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya 

(Antony, 2014). 
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a) Seksi 622 (Audit Perikatan Untuk Menerapkan Prosedur yang 

Disepakati) 

Seksi ini menetapkan standar dan memberikan panduan bagi akuntan (untuk 

tujuan seksi ini, istilah akuntan dimaksudkan seorang yang memiliki kualifikasi 

profesional yang diperlukan untuk berpraktik sebagai auditor independen) tentang 

pelaksanaan dan pelaporan dalam semua perikatan untuk menerapkan prosedur 

yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan.  

Suatu perikatan prosedur yang disepakati adalah perikatan yang di dalamnya 

akuntan ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan 

berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu tentang  

unsur,  akun,  atau  pos  suatu  laporan  keuangan,  sebagaimana  didefinisikan  

dalam  paragraf  06.  Klien menugasi akuntan untuk membantu pemakai dalam 

mengevaluasi unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan sebagai hasil 

suatu kebutuhan pemakai laporan. Oleh karena pemakai meminta bahwa temuan 

diperoleh secara independen, jasa akuntan diperlukan untuk melaksanakan 

prosedur dan melaporkan temuannya. Pemakai dan akuntan setuju tentang 

prosedur yang harus dilaksanakan oleh akuntan yang menurut keyakinan pemakai 

prosedur tersebut memadai.  

b) Standar Atestasi (SAT Seksi 500) 

Tujuan seksi ini adalah untuk memberikan panduan bagi perikatan yang 

berkaitan dengan asersi tertulis manajemen tentang (a) kepatuhan entitas terhadap 

persyaratan perundangan, peraturan, ketentuan, kontrak, atau hibah tertentu atau 
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(b) efektivitas struktur pengendalian intern entitas atas kepatuhan terhadap 

persyaratan tertentu. Asersi manajemen dapat berkaitan dengan persyaratan 

kepatuhan baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. Perikatan atestasi 

yang dilaksanakan sesuai dengan seksi ini harus mematuhi standar umum, standar 

pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan dalam SAT Seksi 100 [PSAT No. 07] 

Standar Atestasi, dan standar khusus yang ditetapkan dalam Seksi ini 

6. Perilaku Reduksi Kualitas Audit (RKA) / Reduction Audit Quality 

(RAQ) 

Keberadaan perilaku reduksi kualitas audit (selanjutnya disingkat RKA) 

dalam literatur auditing merupakan bukti bahwa implementasi prosedur  audit  

yang  sesuai  dengan  program audit  tidak  selalu  dilaksanakan oleh  auditor. 

Perilaku RKA didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan auditor 

selama penugasan audit yang mereduksi efektifitas bukti-bukti audit yang 

dikumpulkan (Malone & Roberts, 1996).  

Perilaku RKA dapat dilakukan dengan berbagai tindakan seperti 

penghentian prematur prosedur audit, review yang dangkal atas dokumen klien, 

tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien, 

penerimaan atas penjelasan klien yang tidak memadai, mengurangi pekerjaan 

audit dari yang seharusnya dilakukan, dan   tidak memperluas scope pengauditan 

ketika terdeteksi transaksi atau pos yang meragukan (Kelley dan Margheim, 1990; 

Malone dan Robert, 1996; Otley dan Pierce, 1996a; Pierce dan Sweeney, 2004). 
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Melihat tindakan yang tergolong dalam perilaku RKA tersebut dapat dipastikan 

akan mempengaruhi kualitas audit dan KAP. 

7. Kualitas Audit (Audit Quality) 

(Government Accountability Office, 2003) mengungkapkan definisi dari 

kualitas audit adalah, 

 “ A high-quality audit is one performed “in accordance with generally accepted 

auditing standards  GAAS  to provide reasonable assurance that the audited 

financial statements and related disclosures are  1  presented in accordance with 

generally accepted accounting principles  GAAP  and  2  are not materially 

misstated whether due to errors or fraud.””  

Bedard et al. (2010) menjelaskan berdasarkan pertemuan Standing 

Advisory Group yang diselenggarakan tanggal 22-23 Oktober 2008 bahwa sulit 

untuk mendefinisikan arti dari kualitas audit karena definisinya menyatakan 

pentingnya beberapa aspek dari kualitas audit yaitu ketaatan pada standar 

profesional auditor, upaya auditor, dan independensi auditor. Bagaimanapun, 

masing-masing dari definisi tersebut menggabungkan gagasan yang sangat 

berbeda. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit 

secara objektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit 

merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering 

kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya.  Hal  ini  

terbukti  dari  banyaknya  penelitian  yang  menggunakan dimensi kualitas audit 

yang berbeda-beda (Queena & Rohman, 2012). 



20 
 

Sedangkan DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kualitas audit adalah, 

“The  market-assessed joint probability  that  a given auditor will both (a) 

discover a breach in the client's accounting  system, and  (b) report  the  breach. 

The probability  that  a given auditor will  discover  a  breach  depends   on   the   

auditor's   technological capabilities, the  audit procedures employed on  a given 

audit,  the  extent  of sampling, etc.” 

Bedard et.al. (2010) mengungkapkan meskipun sulit mendefinisikan 

kualitas audit namun ada banyak indikator yang sangat membantu dalam 

mengartikan atau menilai kualitas audit. Sebuah solusi yang dikemukakan untuk 

memperluas arti dari kualitas audit adalah untuk tidak terfokus pada satu indikator 

saja, melainkan memerlukan laporan dari sejumlah indikator yang berbeda 

sehingga kombinasi dari semua indikator itu dapat memberikan gambaran dari 

berbagai sudut pandang mengenai kualitas audit.  

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang 

kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor 

yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur 

audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, 

dll. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan 

pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. 

Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi 

auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka (Widiastuty & Febrianto, 

2010). 
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8. Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 

Pengendalian mutu di kantor akuntan publik secara konseptual akan 

memiliki sedikitnya tiga aktivitas penting yaitu: (1) aktivitas penetapan standar 

mutu independensi dan kompetensi, (2) aktivitas pengukuran kinerja dan 

membandingkan standar dengan kinerja dan (3) aktivitas pengambilan tindakan 

atas penyimpangan standar. Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia, melihat mutu Kantor Akuntan Publik yang bisa 

dikendalikan meliput unsur-unsur: independensi, penugasan personel, konsultasi, 

supervisi, pemekerjaan, pengembangan, profesional, promosi, penerimaan dan 

keberlanjutan klien serta inspeksi. Unsur-unsur pengendalian mutu ini sebenarnya 

juga menyangkut dua hal besar penentu mutu audit yaitu independensi dan 

kompetensi auditor seperti yang disampaikan oleh American Accounting 

Association, dimana unsur penugasan personel, konsultasi, supervisi, 

pemekerjaan, pengembangan professional, promosi, penerimaan dan 

keberlanjutan klien serta inspeksi terkait dengan kompetensi pendidikan dan 

pengalaman personel (Christiawan, 2005) 

Pengendalian mutu akuntan publik merupakan suatu proses memantau 

kinerja audit personel auditor dan mengambil tindakan untuk menyakinkan bahwa 

suatu mutu audit telah tercapai. Proses pengendalian yang dimaksud  meliputi 

penentuan tujuan atau standar, pengukuruan aktivitas, membandingkan antara 

hasil pengukuran dengan standar dan pengambilan tindakan atas penyimpangan. 

Sebagai objek pengendalian adalah mutu audit yang ditentukan oleh dua hal yaitu 

independensi dan kompetensi. Kuatnya pengendalian mutu, prosedur review, 
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disiplin penerapan audit program dan pemahaman auditor terhadap prosedur dan 

penalty akan menurunkan perilaku yang menyebabkan rendahnya mutu audit 

(Malone, 1996).  

Prosedur pengendalian mutu yang harus diterapkan KAP sudah sangat jelas 

dimuat dalam peraturan PSPM (Pernyataan Standar Pengendalian Mutu) No.1. 

berikut ini adalah prosedur resmi tentang pengendaian mutu yang dilakukan KAP, 

yang telah ditetapkan dalam PSPM No.1 : 

Setiap Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu 

dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan 

implementasi secara efektif sistem tersebut. Pengendalian mutu Kantor Akuntan 

Publik (KAP), sebagaimana yang dimaksud dalam Seksi ini, harus diterapkan oleh 

setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review , dan konsultansi 

yang standarnya telah ditetapkan oleh TAT dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP). Walaupun Seksi ini dapat pula diterapkan pada divisi-divisi lain 

dalam KAP, sebagai contoh, antara lain divisi yang menyediakan jasa perpajakan 

atau divisi jasa konsultansi manajemen, penerapan Seksi ini pada divisi-divisi 

tersebut tidak diwajibkan oleh Seksi ini, kecuali untuk jasa-jasa yang merupakan 

bagian dari jasa audit, atestasi, akuntansi dan review seperti tersebut di atas.  

9. Karakterstik Individual Auditor 

Pada model teoritis stres-kerja sebagaimana disajikan pada gambar 9.a 

ditunjukkan bahwa karakteristik individual berpengaruh terhadap tingkat stres 

yang dialami dan respons individual terhadap stressor. Mengacu  pada  teori  
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penanggulangan  (Lazarus  dan  Folkman,  1984) strategi yang dipilih auditor 

menanggulangi keterbatasan anggaran waktu dalam pelaksanaan program audit 

dapat dipengaruhi karakteristik individual auditor (Silaban, 2009). 

a. Locus of Control 

Pada teori penanggulangan (Lazarus & Folkman, 1984), strategi 

penanggulangan yang dipilih auditor dalam menyelesaikan tugas audit dalam 

batas anggaran waktu dipengaruhi keyakinan individual auditor atas kemampuan 

mereka melakukan kontrol terhadap anggaran waktu audit. Individu auditor yang 

meyakini bahwa mereka dapat melakukan kontrol terhadap anggaran waktu 

kemungkinan cenderung memilih strategi penanggulangan berfokus-masalah yang 

diwujudkan melalui tindakan-tindakan seperti meminta tambahan anggaran waktu 

audit atau bekerja lebih sungguh-sungguh. Pada pihak lain, individu auditor yang 

meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan yang terbatas dalam melakukan 

ontrol terhadap anggaran waktu audit kemungkinan cenderung memilih strategi 

penanggulangan berfokus-emosi yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan 

seperti: mengurangi pekerjaan audit (RKA) atau tidak melaporkan seluruh waktu 

audit yang digunakan untuk penyelesaian tugas audit (URT) (Sudirjo, 2013). 

Karena   locus   of   control   merupakan   karakteristik   individual   yang 

berpengaruh  terhadap  keyakinan  seseorang  dalam  melakukan  kontrol  atas  

suatu keadaan atau kondisi yang dihadapi, maka locus of control individu auditor 

dapat berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam pelaksanaan program audit 

(Silaban, 2009). 
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b. Komitmen Profesional 

Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari 

identifikasi dan   keterlibatan   individu   terhadap   suatu   profesi   . Komitmen  

seseorang  terhadap  profesinya  diwujudkan  dalam  tiga  karakteristik berikut; (1) 

suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kehendak 

yang kuat untuk melakukan usaha demi kepentingan profesi, dan (3) suatu 

keinginan  untuk  memelihara  dan  mempertahankan  keanggotaan  dalam  profesi 

(Aranya & Ferris, 1984). Dengan adanya tekanan anggaran waktu yang dirasakan 

auditor maka dapat menggoyahkan komitmen profesional auditor dalam 

melakukan pekerjaannya. Menurut Silaban (2009) komitmen auditor terhadap 

profesinya diduga berpengaruh terhadap persepsi dan penilaian auditor atas 

anggaran waktu audit serta tindakan yang dipilih auditor dalam pelaksanaan 

program audit. 

10. Model Teoritis Stres-Kerja 

Dalam lingkungan pekerjaan, karyawan dapat menghadapi berbagai stressor 

(yang membuat stress) baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar 

organisasi. Stressors yang berasal dari dalam organisasi meliputi semua kondisi 

atau keadaan yang berasal dari dalam organisasi yang berpotensi menimbulkan 

individual merasakan stres seperti; beban tugas, konflik peran, kendala anggaran 

waktu dan kondisi fisik lingkungan kantor.  Pada  pihak  lain,  stressors  dari  luar  

organisasi  merupakan  kondisi  atau keadaan yang berasal dari luar organisasi 

yang berpotensi menimbulkan stres seperti; keadaan keluarga dan masalah-
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masalah personal lainnya (Gibson et al., 1994). Pada penelitian ini fokus 

perhatian adalah stressors dari klien KAP yaitu KPU dimana kendala anggaran 

waktu audit yang dihadapi auditor untuk pelaksanaan program audit sangat 

singkat disamping banyaknya  entitas yang harus diaudit. 

Pada literatur stres-kerja hubungan antara stressors (penyebab stres), respon 

terhadap stressors dan konsekuensi   stres   (strain   outcome)   secara   diagram   

disajikan   sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 

 

 

 

 

Gambar 2 Model Teoritis Stres-Kerja 

Sumber: Diadaptasi dari jurnal Gibson et al. (1994) 

Teori ini menjadi penguat bahwa tekanan anggaran waktu yang dirasakan 

auditor adalah elemen stressor yang mempengaruhi perilaku auditor dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Tingkat stress yang dirasakan serta tindakan yang 

dipilih individual untuk mengatasi stressors dipengaruhi oleh karakteristik 

individual  (Lazarus, 1995). 

  

Stressors Stress Konsekuensi 

Karakteristik Indivdual 
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11. Teori Atribusi 

Teori   atribusi   menjelaskan   mengenai   proses bagaimana kita 

menentukan penyebab perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana 

seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang 

ditentukan dari internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh 

terhadap perilaku individu (Luthan, 1998). 

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti melakukan studi 

kasus  untuk  mengetahui  penyebab  auditor  melakukan reduksi kualitas audit 

yang dilakukannya, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. 

Karakteristik personal seorang auditor merupakan faktor penentu utama dalam 

menentukan kualitas audit, karena hal tersebut merupakan  faktor internal  yang 

mendorong seseorang untuk  melakukan  suatu aktivitas. (Queen, 2012). 

 B. Review Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil 

Indra Safak 

Antony (2014) 

Analisis Perilaku 

Reduksi Kualitas 

Audit KAP X 

dalam 

Melaksanakan 

Audit Berdasarkan 

Prosedur yang 

Disepakati (Studi 

Kasus Pada Audit 

Dana Kampanye 

Pemilu Legislatif 

Tahun 2014, Partai 

X) 

Kualitatif 

KAP X terindikasi telah 

membantu Partai Politik 

untuk membuat Asersi 

Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Tahun 

2014 tentang Laporan 

Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana 

Kampanye dengan 

ditemukannya dokumen 

Lampiran A.1 yang 

berbentuk blank format. 
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Adanan 

Silaban (2009) 

Perilaku 

Disfungsional 

Auditor dalam 

Pelaksanaan 

Program Audit 

(Studi Empiris di 

Kantor Akuntan 

Publik) 

 Metode survei 

 Analisis data 

menggunakan 

model 

persamaan 

struktural 

1. Locus of control 

eksternal berpengaruh 

positif signifikan dengan 

tekanan anggaran waktu 

yang dirasakan dan 

perilaku audit 

disfungsional (RKA dan 

URT) 

2. Tekanan anggaran waktu 

yang dirasakan 

berpengaruh positif 

signifikan dengan 

perilaku audit 

disfungsional (RKA dan 

URT).  

3. Posisi auditor di KAP 

dan tipe KAP 

berpengaruh terhadap 

model perilaku audit 

disfungsional (RKA dan 

URT). 

Idiah Wahyuni 

Ratnaningtas 

(2014)   

Pengaruh Time 

Budget Pressure 

Terhadap Reduced 

Audit Quality dan 

Under Reporting of 

Time : Dampak 

Budaya Etika 

Terhadap Kualitas 

Audit (Studi 

Empiris pada 

Auditor di 

Semarang) 

 Non-

probabilitas 

 Analysis of 

variance 

(ANOVA) 

Tekanan anggaran waktu 

memberikan pengaruh 

dalam perilaku penurunan 

kualitas audit. Ketika 

budaya etika kuat dalam 

tindakan reduced audit 

quality dan URT terjadi 

penurunan 
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Desmond C.Y. 

Yuen, Philip 

K.F. Law, 

Chan Lu, dan 

Jie Qi Guan 

(2010) 

Dysfunctional 

Auditing 

Behaviour: 

Empirical Evidence 

on Auditors’ 

Behaviour in 

Macau 

 Metode survei 

 Analisis 

regresi data 

berganda 

Hasil penelitian ini 

memperluas dari penelitian-

penelitian sebelumnya 

dengan lebih fokus kepada 

pengaruh dari rasa tanggung 

jawab atas tanggapan 

profesional terhadap 

tekanan anggaran waktu, 

kerumitan tugas, tekanan 

dari klien, dan persolan 

etika dan profesionalitas. 

Mereka mengindikasi untuk 

mereduksi pergantian tarif 

auditor dan perilaku 

disfungsional, KAP harus 

mengatur anggaran waktu 

yang masuk akal dan dapat 

dicapai oleh masing-masing 

individu dan KAP. 

Precilia Prima 

Queena (2012) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Audit 

Inspektorat 

Kota/Kabupaten di 

Jawa Tengah 

Analisis regresi 

data berganda 

Objektifitas, pengetahuan, 

integritas, etika, skeptisisme 

profesional auditor 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

audit, sedangkan variabel 

independensi, dan 

pengalaman kerja tidak 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas 

audit. 

 

Penelitian Antony (2014) menjadi acuan peneliti karena tema penelitian 

yang sama dengan studi kasus yang berbeda. Pada penelitian tersebut hasil yang 

didapat adalah KAP “X” terindikasi telah membantu Partai Politik untuk membuat 

Asersi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dengan ditemukannya dokumen 

Lampiran A.1 yang berbentuk blank format. Maka peneliti kali ini akan 

menganalisis perilaku reduksi kualitas audit yang terjadi dalam kasus yang 
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berbeda yaitu pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 yang ketentuannya 

sudah memiliki beberapa perbedaan dengan tahun sebelumnya dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku tahun 2015 diduga  menyebabkan adanya perilaku reduksi 

kualitas audit. 

 Sedangkan kaitan penelitian Silaban (2009); Ratnaningtias et al. (2014); 

(Queena & Rohman (2012)); dengan penelitian ini adalah sebagai acuan peneliti 

dalam mendukung penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku 

RKA dalam kasus ini. 

C. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

Faktor-faktor 

penyebab 

perilaku 

RKA 

Stress Kerja 

Karakteristik 

Individu Auditor 
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Kualitas Audit Mutu KAP 
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