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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kualitas audit mempunyai penyajian yang berbeda-

beda, dalam bentuk variabel-variabel yang diteliti di bawah ini:  

Alim et al. (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit, dengan etika auditor sebagai variabel 

moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi antara kompetensi dan 

independensi dengan pemoderasi etika auditor, berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. 

Rahman (2009) menguji persepsi auditor mengenai pengaruh kompetensi, 

independensi, dan due professional care terhadap kualitas audit, di mana 

kompetensi diproksikan ke dalam pengetahuan dan pengalaman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengetahuan, independensi, dan due professional care 

berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh 

signifikan.   

Singgih dan Bawono (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas terhadap 

kualitas audit pada auditor KAP “Big Four” di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan simple random sampling dalam teknik pengambilan sampel dan 

metode analisis regresi berganda untuk teknik analisis datanya. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa independensi, pengalaman, due professional care dan 
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akuntabilitas secara stimulan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan 

secara parsial independensi, due professional care dan akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kualitas audit, dan variabel pengalaman tidak berpengaruh dengan kualitas 

audit. Untuk variabel yang sangat dominan berpengaruh terhadap kualitas audit 

yaitu independensi. 

Deis dan Giroux (1992) meneliti penentu kualitas audit di sektor publik 

dengan mengggunakan sampel KAP yang mengaudit institusi sektor publik. Studi 

ini menganalisis temuan-temuan Quality Control Review. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa lama hungungan dnegan klien (audit tenure), jumlah klien, 

telaah dari rekan auditor (peer review), ukuran dan kesehatan keuangan klien, serta 

jam kerja audit secara signifikan berhubungan dengan kualitas audit. Faktor lain  

yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pendidikan, struktur audit, 

kemampuan, pengawasan, profesionalisme dan beban kerja. Semakin lama audit 

tenure, kualitas audit semakin menurun. Sedangkan kualitas audit akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah klien, dipengaruhi oleh reputasi, kemampuan 

teknis dan keahlian industri yang meningkat.  

Tindakan penurunan kualitas audit juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

situasional, antara lain : (1) kurang independen, (2) klien sedang membutuhkan 

uang, (3) klien sedang membutuhkan modal sekuritas/utang tahun yang akan 

datang, (4) beban utang klien yang tinggi, (5) besarnya klien, (6) tekanan anggaran 

waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang banyak dihadapi 

berkaitan dengan perilaku penurunan kualitas audit adalah kurangnya review 

terhadap kertas kerja.  



8 

 

Harhinto (2004) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh keahlian 

dan independensi terhadap kualitas audit. Penelitian menggunakan responden 

terhadap 120 auditor dari 19 KAP di Surabaya, Malang dan Jember. Keahlian 

diproksikan ke dalam dua subu variabel, yaitu pengalaman dan pengetahuan. 

Sedangkan independensi diproksikan dalam tiga variabel, yaitu tekanan dari klien, 

lama hubungan dengan klien, dan telaah daari rekan auditor. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan auditor berhubungan positif 

terhadap kualitas audit. Sedangkan besarnya tekanan dari klien dan lamanya 

hubungan dengan klien ( audit tenure) berhubungan negatif dengan kualitas audit. 

Akan tetapi telaah rekan auditor tidak memliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan dengan variabel yang 

akan diteliti, yaitu kompetensi, independensi dan due professional care sebagai 

variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi 

penelitian dan indikator untuk variabel independensi dan variabel kualitas audit. 

Pada penelitian yang dilakukan Harhinto (2004), variabel independennya yaitu 

independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, 

dan telaah dari rekan auditor.Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti 

menambahkan satu variabel yaitu jasa non-audit yang diberikan oleh KAP. Untuk 

persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti kualitas audit dan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda dan teknik perolehan data dengan 

menggunakan kuesioner. 
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REVIEW PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Deis dan Giroux 1992 Variabel Independen :  

Reputasi, Konflik  

Kekuasaan, Sektor 

Publik  

  

Variabel Dependen :  

Kualitas Audit 

Lama audit,periode 

audit, pengalaman 

auditor, dan review  

dari pihak ketiga 

merupakan 

determinant kualitas 

audit yang paling 

lama. 

2 Harhinto 2004 Variabel Independen :  

Keahlian dan  

Independensi  

  

Variabel Dependen :  

Kuaitas Audit 

Keahlian dan  

independensi 

berpengaruh  

signifikan  terhadap 

kualitas audit. 

3 Alim, dkk 2007 Variabel independen: 

kompetensi dan 

independensi. 

Variabel dependen: 

kualitas audit. 

Variabel moderasi: 

etika auditor 

Kompetensi dan 

independensi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Interaksi antara 

kompetensi, 

independensi, dan 

etika auditor 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

audit. 



10 

 

No Peneliti Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

4 Rahman 2009 Variabel 

independensi:  

kompetensi, 

independensi, dan due 

professional care.  

Variabel dependen: 

kualitas audit. 

Kompetensi 

diproksikan ke 

dalam 2 hal, yaitu 

pengetahuan dan 

pengalaman. 

Pengetahuan, 

independensi, dan 

due professional 

care berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit, sedangkan 

pengalaman tidak 

memberikan 

pengaruh. 

5 Bawono dan 

Singgih 

2010 Variabel independen:  

independensi, 

pengalaman, due 

professional care, dan 

akuntabilitas. Variabel 

dependen: kualitas 

audit 

Independensi, 

pengalaman, due 

professional care, 

akuntabilitas secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. Independensi 

merupakan variabel 

paling dominan, 

sedangkan 

pengalaman tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. 
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B. Tinjauan Pustaka  

1.  Standar Auditing 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011) SPAP SA 150, standar auditing 

yang telah ditetapkan dan disahkan terdiri dari 3 standar, yaitu : 

a. Standar Umum 

1) Audit  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  atau  lebih  yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  

3) Dalam  pelaksanaan  audit  dan  penyusunan  laporannya,  auditor  wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.  

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

2) Pemahaman  memadai  atas  pengendalian  intern  harus  diperoleh  untuk 

merencanakan  audit  dan  menentukan  sifat,  saat,  dan  lingkup pengujian  

yang akan dilakukan.  

3) Bukti  audit  kompeten  yang  cukup  harus  diperoleh  melalui  inspeksi, 

pengamatan,  permintaan  keterangan,  dan  konfirmasi  sebagai  dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.  

c. Standar Pelaporan  

1) Laporan  auditor  harus  menyatakan  apakah  laporan  keuangan  telah  

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  
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2) 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. 

3)  Pengungkapan  informatif  dalam  laporan  keuangan  harus  dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

4) Laporan  auditor  harus  memuat  suatu  pernyataan  pendapat  mengenai 

laporan keuangan  secara  keseluruhan  atau  suatu  asersi bahwa  pernyataan  

demikian  tidak dapat  diberikan. Jika  pendapat  secara  keseluruhan  tidak  

dapat  diberikan, maka  alasannya  harus dinyatakan.  Dalam  hal  nama  

auditor  dikaitkan  dengan laporan  keuangan,  maka laporan  auditor  harus  

memuat  petunjuk  yang  jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 

2. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, 

cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak 

pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui 

berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang 

cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang 

semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang 

berkualitas tinggi. 

Lastanti (2005) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki 
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pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam 

pengalaman audit. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi mempunyai dua faktor 

penting, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dengan tingkat pengetahuan dan 

pengalaman yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini 

diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Alim et al. (2007) dan Elfarini (2007) 

yang menyatakan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. 

Dalam Penelitian ini kompetensi harus dioperasionalisasikan dengan melihat 

beberapa variabel dan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

pengalaman dan pengetahuan. 

a. Pengalaman 

Libby dan Frederick (1990) dalam (Kusharyanti, 2003) menyatakan bahwa 

auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga 

lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam 

laporan keuangan  dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan 

audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. 

Penelitian yang dilakukan Chou dan Trotman (1991) dalam Harhinto (2004) 

menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman lebih banyak menemukan butir-

butir yang tidak umum dibanding auditor yang kurang berpengalaman. Tetapi untuk 

menemukan butir-butir yang umum, tidak ada bedanya antara auditor 

berpengalaman dan auditor yang kurang berpengalaman. Hasil penelitian ini di 

dukung oleh pendapat Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) yang melakukan 

pengujian mengenai efek pengalaman terhadap kesuksesan pelaksanaan audit. 

Hasilnya menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin 
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peka dengan kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan 

semakin memahami hal-hal lain yang  terkait dengan kesalahan yang ditemukan.  

Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang 

berpengalaman  memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami 

kesalahan secara akurat, mencari penyebab kesalahan. 

Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang  menyatakan bahwa pengalaman 

mungkin penting bagi keputusan yang kompleks tetapi tidak untuk keputusan yang 

sifatnya rutin dan tersturktur. Pengaruh pengalaman akan signifikan ketika tugas 

yang dilakukan semakin kompleks. 

b. Pengetahuan  

Beberapa penelitian sebelumya yang mempelajari mengenai pengaruh 

pengalaman dalam bidang audit, telah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal 

ini kemungkinan disebabkan pada penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan 

faktor pengetahuan yang dibuktikan untuk menyelesaikan tugas 

(Abdolmohammadi dan Wright, 1987). Audit mempunyai hasil yang berbeda-beda. 

Perbedaan itu timbul karena beberapa penelitian tidak mempertimbangkan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas eksprimental ketika 

pengetahuan tersebut dibutuhkan dan cara penggunaan pengetahuan tersebut untuk 

menyelesaikan tugas.  

Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih 

luas mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak 

pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui 

berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang 
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cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang 

semakin kompleks. Analisis audit yang kompleks membutuhkan spektrum yang 

luas mengenai pengetahuan dan pengalaman (Harhinto, 2004). 

3. Independensi 

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari 

klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan 

keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karenanya, dalam 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, 

akuntan publik harus menjaga sikap mental independen di dalam memberikan jasa 

profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang 

ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), baik untuk kepentingan klien, para 

pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu 

sendiri.  

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi 

dapat juga diartikan sebagai kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta dan adanya pertimbangan obyektif tidak memihak dalam memutuskan dan 

menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 1998).  

Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen 

dalam menjalankan tanggungjawabnya, namun juga penting bagi para pengguna 

laporan keuangan untuk dapat mempercayai independensi auditor. Kedua unsur 

independensi ini sering kali diidentifikasikan sebagai independen dalam fakta atau 

independen dalam pikiran dan independen dalam penampilan. Independen dalam 
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fakta muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan 

audit. Sedangkan independen dalam penampilan merupakan interprestasi orang lain 

terhadap independensi auditor tersebut (Arens et al., 2008) 

Jika seorang auditor independen atau kantor akuntan publik gagal 

mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan 

masyarakat bahwa akuntan publik tersebut tidak independen. Kecurigaan tersebut 

dapat berakibat pada berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap 

jasa audit profesi auditor independen.  

America Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dalam Meutia 

(2004) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak 

berdasar integritas dan obyektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak 

dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal mendasar bagi profesi 

akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, 

memandang, dan mengemukakan fakta yang apa adanya. AICPA juga memberikan 

prinsip-prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, 

yakni:  

1) Auditor dan perusahaan tidak boleh bergantung dalam hal keuangan terhadap 

klien;  

2) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan 

yang akan mengganggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara 

yang mempengaruhi laporan keuangan;  

3) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien 

yang akan mengganggu obyektivitas auditor;  
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Pada penelitian ini, peneliti mengukur independensi dengan menggunakan 

indikator lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, 

dan pemberian jasa non audit. 

a. Lama Hubungan dengan Klien 

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien 

sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang 

jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor 

paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan 

Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor 

tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal 

akuntansi. Hubungan  yang  lama  antara  auditor  dengan  klien mempunyai  potensi  

untuk  menjadikan  auditor  puas  pada  apa  yang  telah  dilakukan, melakukan  

prosedur  audit  yang  kurang tegas  dan  selalu  tergantung  pada  pernyataan 

manajemen (Tjun et al., 2012). 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan 

mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Gosh 

dan Moon (2003) dalam Kusharyanti (2003) menghasilkan temuan bahwa kualitas 

audit meningkat dengan semakin lamanya audit tenure. Temuan ini menarik karena 

ternyata mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan audit antara 

auditor dengan klien berkurang. Terkait dengan lama waktu masa kerja, Deis dan 

Giroux (1992) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, kualitas audit akan 

semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai 

potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan 
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prosedur audit  yang  kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan 

manajemen.  

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian Shockley (1980) dalam 

Supriyono dan Mulyadi (1988) yang menunjukkan bahwa lama hubungan dengan 

klien tidak berpengaruh terhadap rusaknya independensi auditor. Adapun 

penjelasan perbedaan beberapa penelitian hasil penelitian terdahulu dinyatakan 

sebagai berikut : 

“Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan 

publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, 

kurang  inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Sebaliknya 

penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan independensi 

karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien 

dan lebih tahan terhadap tekanan klien “ (Supriyono dan Mulyadi, 1988). 

b. Tekanan dari Klien 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan dan pada saat itu juga auditor 

mengalami dilema, apakah mengikuti keinginan klien atau mengikuti standar 

profesi (Febriyanti, 2014). Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik 

antara auditor dengan klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan 

manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan 

pengujian laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian 

laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor melakukan 

tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang 
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tidak sesuai dengan keadaan klien.  

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi 

perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang 

lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Pada situasi ini, 

auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien, 

maka melanggar standar profesi. Pada sisi lainnya, jika permintaan klien tidak 

terpenuhi, maka klien dapat memberikan sanksi yang dapat berupa penghentian 

penugasan atau mengganti KAP auditornya. Harhinto (2004) berpendapat bahwa 

usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar 

profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak 

seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti 

auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya. 

Sementara auditor membutuhkan fee untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga 

akan lebih mudah dan murah bagi klien untuk mengganti auditornya dibandingkan 

bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber fee 

lain .  

Selain itu, persaingan antar kantor akuntan semakin besar. KAP semakin 

bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak sebanding dengan 

pertumbuhan KAP. Terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan merjer atau 

akuisisi dan akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahan mengalami 

kebangkrutan. Sehingga KAP akan lebih sulit untuk mendapatkan klien baru oleh 

karena itu KAP enggan melepas klien yang sudah ada.  
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Kondisi keuangan klien juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk 

mengatasi tekanan klien (Harhinto, 2004). Klien yang mempunyai kondisi 

keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat 

memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas terjadinya 

kebangkrutan klien yang mempunyai  kondisi keuangan baik relatif kecil sehingga 

auditor kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Pada situasi ini auditor menjadi 

puas diri dan tergantung pada klien sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. 

c. Telaah dari Rekan Auditor

Auditor  harus menjaga kualitas yang diberikan, karena jasa yang diberikan

auditor digunakan sebagai dasar pembuatan pembaca laporan keuangan. Selain itu 

jasa yang diberikan auditor tidak dapat diberikan oleh pihak lain. Untuk menjaga 

kualitas audit dilakukan telaah dari rekan auditor yang menjadi sumber penilaian 

obyektif mengenai kualitas audit yang dilakukan oleh rekan auditor.  

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas 

menuntut tranparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan 

Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang 

sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan.Oleh karena itu 

pekerjaan akuntan  publik dan operasi Kantor Akuntan Publik perlu dimonitor dan 

di “audit“ guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan 

kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang 

dihasilkan dapat  mencapai standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai 

mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas  jasa 
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akuntansi dan audit.  Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, 

Kantor Akuntan Publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim  peer 

review. Manfaat yang diperoleh dari  peer review antara lain mengurangi resiko 

litigation, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, 

memberikan keunggulan kompetitif dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa 

yang diberikan. Harhinto (2004) menyatakan bahwa telaah dari rekan auditor dapat 

meningkatkan pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilakukan kantor akuntan 

untuk menjaga kinerjanya.   

d. Jasa Non-Audit yang diberikan oleh KAP 

Jasa lain selian jasa audit yang dimaksud penilaian ini  adalah bahwa selain 

jasa audit, kantor akuntan juga dapat memberikan jasa lain kepada klien. Pemberian 

jasa lain selain jasa audit kemungkinan berakibat akuntan publik kehilangan 

independensinya. 

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa 

non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa 

akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2003). Adanya 

dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor 

terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit.   

Elfarini dalam Tjun et al. (2012) menyebutkan bahwa pemberian  jasa  selain  jasa  

audit  berarti  auditor  telah  terlibat  dalam  aktivitas manajemen klien. Jika pada 

saat dilakukan pengujian laporan keungan klien ditemukan kesalahan yang terkait 

dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor tidak  mau  

reputasinya  buruk  karena  dianggap  memberikan  alternatif  yang  tidak  baik bagi  
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kliennya.  Maka  hal  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas  audit  dari  auditor  tersebut. 

Pemberian jasa selain audit ini  merupakan ancaman potensial bagi independensi 

auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia 

untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa 

pengecualian (Harhinto, 2004). 

Dari berbagai uraian di atas, independensi merupakan hal penting yang harus 

dimiliki auditor. Auditor yang bersikap independen akan memberikan penilaian 

yang nyata terhadap laporan keuangan, tanpa memiliki beban terhadap pihak 

manapun, sehingga penilaian yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi 

sebenarnya dari klien yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas 

keandalan laporan yang diberikan oleh auditor dapat dipercaya oleh semua pihak 

yang berkepentingan 

4.  Due professional care 

Menurut Singgih dan Bawono (2010) due professional care memiliki arti 

kemahiran professional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran 

profesional dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat 

dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan 

pengujian dan prosedur untuk mengaudit (Mulyadi, 1998).  

Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan due professional care sebagai 

kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang 

menuntut auditor untukmelaksanakan skeptisme profesional. Seorang auditor harus 

memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada dan harus 

menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang 
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wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam 

mengevaluasi bukti audit. IAI dalam Agustin (2013) melihat ada lima indikator 

yang digunakan untuk mengukur due professional care antara lain yaitu: 

a) Menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam bekerja 

b) Memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab 

c) Kompeten dan berhati-hati dalam melaksankan tugas 

d) Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan 

ketidakpatuhan. 

e) Waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi 

objektifitas. 

Kecermatan dan  keseksamaan  dalam penggunaan  kemahiran  profesional  

menuntut  auditor  untuk  melaksanakan  skeptisisme profesional,  yaitu  suatu  sikap  

auditor  yang  yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara 

kritis dan sikap skeptisisme harus digunakan selama proses pengumpulan dan 

penilaian bukti audit.  

Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan due professional care 

dalam pekerjaan auditnya. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap 

bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti 

audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

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

maupun kecurangan (fraud). Standar umum ketiga menghendaki auditor 

independen untuk cermat dan seksama dalam menjalankan tugasnya. Penerapan 
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kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya review secara 

kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan 

keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana 

kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan. Auditor yang cermat dan seksama akan 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi. 

5. Kualitas Audit 

Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  menyatakan  bahwa  audit  yang  dilakukan 

auditor  dikatakan  berkualitas,    jika  memenuhi  standar auditing  dan  standar 

pengendalian  mutu. Badjuri (2011) kualitas  audit  biasanya  diukur  dengan 

pendapat  profesional  auditor  yang  tepat  dan didukung  oleh  bukti  dan  penilaian  

objektif. Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih 

melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-

tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisisme dalam 

mempertimbangkan bukti-bukti audit  yang  kurang  memadai  yang  ditemukan  

selama  proses  audit  untuk  memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang 

baik (Ardini, 2010) 

Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai agar dapat meminimalisir 

ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham, karena 

pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan 

berdasarkan hasil laporan yang telah diaudit oleh auditor. 

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

audit merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem 

akuntansi dan pencatatanya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak 
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manajemen. Dan auditor mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam 

laporan keuangan auditan demi mempertahankan independensinya, dalam hal ini 

auditor berpedoman kepadan standar auditing dan kode etik akuntan publik yang 

relevan. 

De Angelo (1981) dalam Watkins et al. (2004) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan 

pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. 

Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk 

mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada 

independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Auditor dituntut oleh pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran 

pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat 

menjalankan kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor yaitu 

kompetensi (keahlian), independensi, dan due professional care. Tetapi dalam 

menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan 

manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin hasil operasi perusahaan atau 

kinerjanya tampak berhasil yang tergambar dengan data yang lebih tinggi dengan 

maksud untuk mendapatkan penghargaan (misalkan bonus). Untuk mencapai tujuan 

tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auidtor 

sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan 

klien (Media Akuntansi,1997).  

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik 

di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai 
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laporan keuangan menaruh kepercayaan yang  besar terhadap hasil pekerjaan 

auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai 

laporan keungan auditan dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor 

memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Untuk dapat memenuhi kualitas 

audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa 

harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas 

dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa 

pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak 

tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 

1998). 

Peranan auditor untuk meningkatkan kualitas audit sangat diperlukan. 

Kualitas audit perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya kualitas audit yang 

dihasilkan oleh auditor maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan oleh 

masyarakat semakin tinggi. Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan (BPK, 

2002), dalam Prasita dan Adi (2007), standar kualitas audit terdiri dari:  

1. Kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan informasi 

kepada pengguna laporan secara tepat waktu.  

2. Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini 

pemeriksaan, yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten, dan obyektif.  

3. Kualitas proses yang mengacu pada proses kegiatan pemeriksaan sejak 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai  tindak lanjut pemeriksaan. 
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengalaman dan 

pengetahuan. Auditor harus memiliki pengalaman yang cukup maka semakin besar 

kemampuannya dalam melakukan tugas audit seperti kepekaan dalam mendeteksi 

adanya kekeliruan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit, kemampuan 

dalam menggolongkan kekeliruan, dapat meminimalisir kesalahan dalam 

melaksanakan tugas audit. Kemudian auditor harus memiliki pengetahuan untuk 

mendukung pengerjaan audit dan untuk mahami entitas yang diaudit.  

Alim et al. (2007) menyatakan kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi 

dari seorang yang memungkinkan dia untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal. 

Dalam Kusharyanti (2003) disebutkan ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh 

seorang uditor, yaitu (1) pengetahuan tentang pengauditan umum, (2) pengetahuan 

tentang area fungsional, (3) pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang terbaru, 

(4) pengetahuan tentang industri khusus, dan (5) pengetahuan tentang bisnis umum 

serta penyelesaian masalah. Sementara Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) 

menyebutkan dengan memiliki pengalaman, auditor akan memiliki kelebihan 

dalam hal: (1) mendeteksi ketidaksesuaian, (2) memahami ketidaksesuaian secara 

akurat, dan (3) mencari penyebab ketidaksesuaian. 

Secara teknis, semakin banyak tugas yang auditor  kerjakan, akan semakin 

mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment 

atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat 

bervariasi karakteristiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa jika auditor melakukan 
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pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih 

baik dalam menyelesaikannya.Hal ini dikarenakan auditor telah benar-benar 

memahami teknik atau cara menyelesaikannya,serta telah banyak mengalami 

berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya 

tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya. 

Kesimpulannya adalah kompetensi auditor merupakan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki seorang auditor untuk dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama. 

H1 : Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, dan tidak dibenarkan memihak 

kepada kepentingan siapapun karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum. Jika  seorang  auditor bersikap independen, maka ia akan 

memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, 

tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun, maka  semakin tinggi 

independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik 

(Singgih dan Bawono, 2010). 

Sedangkan menurut Standar umum auditing kedua, dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor. 

H2 : Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit 
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3. Pengaruh Due professional care terhadap Kualitas Audit 

  

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan 

seksama. Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional 

menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap 

auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran 

profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh 

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik 

yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor yang cermat dan 

seksama akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas.  

Rahman (2009) menguji due professional care terhadap kualitas audit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa due professional care berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Kemahiran profesional dan keyakinan yang memadai atas 

bukti-bukti yang ditemukan akan sangat membantu auditor dalam menentukan 

lingkup pekerjaan dan metodologi yang akan digunakan dalam melaksanakan 

pekerjaan audit.  

H3 : Due professional care berpengaruh terhadap kualitas Audit 
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D. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 
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