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BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Efendy (2010) mengenai pengaruh kompetensi, independensi, 

dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan 

keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Sukriah, et al. (2009) mengenai pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, obyektifitas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang bekerja pada Inspektorat sepulau Lombok. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin banyak pengalaman kerja yang 

dimiliki, semakin obyektifitas auditor dalam melakukan pemeriksaan dan semakin 

tingginya kompetensi yang dimiliki, maka semakin baik dalam menyampaikan 

kualitas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Singgih, et al. (2010) mengenai pengaruh independensi, pengalaman, due 

professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

“Big Four” di Indonesia. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

auditor dari tingkatan partner, manajer, senior, dan junior yang bekerja di KAP 
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“Big Four” yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas berpengaruh 

secara simultan terhadap kualitas audit audit. Kemudian independensi, due 

professional care dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas 

audit dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sondakh, et al. (2013)  mengenai pengaruh kompetensi, independensi, 

dan pengalaman terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas 

pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan 

pengalaman secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Independensi dan pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Kompetensi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Wirasuasti, et al. (2014) mengenai pengaruh kompetensi, independensi, 

dan motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kabupaten Bangli dan 

Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pengawasan keuangan daerah. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah aparat Inspektorat yang melakukan 

pemeriksaan yang terdiri dari inspektur, auditor, P2UPD (Pejabat Pengawas 

Urusan Pemerintah Daerah) dan Irban (Inspektur Pembantu). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan motivasi bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
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Setyani (2015) mengenai pengaruh kompetensi, independensi, etika, 

motivasi, dan time budget pressure auditor terhadap kualitas audit pada auditor 

Insepktorat Kabupaten Boyolali. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh aparat yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit. Etika dan time budget pressure auditor tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Good Governance

Menurut Sapariyah (2011), good governance merupakan tata kelola yang 

baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha 

atau berkarya. Pemahaman good governance dapat didefinisikan dengan 

seberapa jauh pemahaman atas konsep tata kelola perusahaan atau organisasi 

yang baik oleh para auditor. Pemahaman good governance merupakan wujud 

penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang 

baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam 

urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas good governance 

adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada 

perusahaan bisnis manufaktur (good corporate governance) ataupun 

perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan (good 

government  governance) (Sondakh, 2013).
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2. Teori Sikap dan Perilaku

Triandis (1971) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan dari 

apa yang ingin ia lakukan (sikap), apa yang akan mereka pikirkan untuk 

mereka lakukan (aturan dalam sosial), apa yang mereka biasa lakukan dan 

dengan konsekuensi dari perilaku yang mereka pikirkan. Sikap terdiri dari 

dua komponen, yaitu sikap kognitif dan sikap efektif. Sikap kognitif 

berhubungan dengan keyakinan, sedangkan sikap afektif memiliki makna 

suka atau tidak suka.

Teori sikap dan perilaku ini dapat menggambarkan sikap independensi 

auditor dalam melakukan audit. Auditor akan memiliki sikap independen 

dalam penampilannya, dimana seorang auditor saat menjalankan tugasnya 

tidak diperkenankan memihak terhadap siapapun. Auditor berkewajiban 

untuk bersikap jujur baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Peneliti menggunakan teori sikap dan perilaku untuk menjelaskan sikap 

independensi auditor, dimana independensi merupakan salah satu variabel 

dalam penelitian ini.

3. Teori Harapan

Teori harapan memprediksi bahwa karyawan akan mengeluarkan tingkat 

usaha yang tinggi apabila mereka merasakan bahwa adanya hubungan yang 

kuat antara usaha dan kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan 

dan pemenuhan kepentingan pribadi. Setiap hubungan akan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu. Agar usaha dapat menghasilkan kinerja yang baik, 

seorang individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam 
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bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut 

harus dipandang adil dan obyektif. Hubungan antara kinerja dengan 

penghargaan akan menjadi kuat apabila individu merasa bahwa yang diberi 

penghargaan adalah kinerja (bukannya senioritas, alasan pribadi, atau kriteria 

lainnya). Hubungan terakhir dalam teori harapan adalah hubungan antara  

penghargaan dengan tujuan. Motivasi akan tinggi sampai tingkat di mana 

penghargaan yang diterima seorang individu atas kinerja yang tinggi 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang sejalan dengan tujuan-tujuan 

individual (Robbins, 2014). 

Sejalan dengan teori harapan, usaha harus ditingkatkan ketika karyawan 

melihat bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria kinerja. Kinerja 

karyawan adalah sebuah fungsi (f) dari interaksi kemampuan (A) dan 

motivasi (M); yaitu kinerja = f(A x M). apabilaa salah satu dari keduanya 

tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Jadi, selain motivasi, 

kemampuan (berupa kecerdasan dan keterampilan) seorang individu harus 

dipertimbangkan ketika menjelaskan dan memprediksi kinerja karyawan 

dengan akurat. Tetapi, ternyata masih ada satu faktor lagi. Faktor itu adalah 

peluang untuk bekerja (opportunity to perform, O), sehingga terbentuk fungsi 

kinerja = f(A x M x O). Walaupun seorang individu bersedia dan mampu, 

kemungkin ada rintangan-rintangan yang menghalangi kinerja seorang 

individu (Robbins, 2014).
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4. Pengertian Audit

Menurut Agoes (2012), audit merupakan suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-

catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk 

dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Mulyadi (2011) mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematik 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan 

untuk menetapkan tingkat keseuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens (2015) auditing is the accumulation and evaluation of 

evudence about information to determine and report on the degree of 

correspondence between the information established criteria. Auditing should 

be done by a competent and independent person.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai audit, dapat disimpulkan 

bahwa audit merupakan proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

tentang informasi ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit hanya dapat dilakukan oleh 

auditor yang berkompeten dan mempunyai sikap independensi.
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5. Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Saat ini belum ada penelitian yang pasti mengenai kualitas audit. Tidak 

mudah untuk menggambarkan dan mengukur secara obyektif dengan 

beberapa indikator. Hal ini karena audit merupakan kualitas audit merupakan 

sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga seringkali 

terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti 

dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang 

berbeda-beda. 

Kualitas audit seperti dikatakan oleh DeAngelo (1981), yaitu sebagai 

probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux 

(1992) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran 

tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas menemukan 

pelanggaran tergantung pada independensi auditor. 

Singgih et al. (2010) mengungkapkan bahwa kualitas audit ditentukan 

oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka 

kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” 

menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah 

auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat 

bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Singgih et al. (2010) 

dan merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.
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Dalam sektor publik, Government Accountability Office (GAO) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan 

ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon et al., 2005). Standar 

audit menjadi bimbingan ukuran kualitas kinerja auditor.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, 

khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

No.01 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

sebagai pelaksanaan dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar 

Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau 

diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian 

bukti secara obyektif. Kriteria kualitas audit menurut SPKN adalah sebagai 

berikut:

1. Audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 
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3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

4. Pertimbangan tarhadap hasil pemeriksaan sebelumnya. 

5. Audit harus dilaksanakan oleh pemeriksa yang memiliki 

kamampuan/keahlian pemeriksa dan independen.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas

Sesuai dengan ketentuan standar pelaporan audit yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, laporan hasil audit kinerja dapat dikatakan 

berkualitas jika tepat waktu, obyektif, akurat, lengkap, jelas, dan seringkas 

mungkin. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit 

adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman kerja

Pada umumnya masyarakat memahami bahwa semakin banyak 

jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas 

audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai 

kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman 

diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik 

dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman.
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2. Independensi

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.

Seorang auditor dapat dikatakan memiliki independensi jika auditor 

memberi penilaian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam 

laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap 

pihak manapun. Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, 

maka kualitas audit yang diberikan semakin baik.

3. Obyektifitas

Obyektifitas telah diatur dalam PER/05/M.PAN/03/2008 pada kode 

etik APIP. Obyektifitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip perilaku 

yang harus dipatuhi oleh auditor. Dalam melakukan audit sektor publik, 

auditor wajib menjaga obyektifitas agar tidak terjadi negosiasi hasil audit 

yang dapat merugikan masyarakat. Kebijakan menjaga obyektifitas dapat 

dituangkan dalam bentuk ketentuan seperti: tidak diperkenankannya 

seorang auditor sektor publik melakukan audit pada auditee tertentu 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukannya rotasi atau mutasi 

penugasan audit, larangan seorang auditor melakukan audit pada auditee 

yang masih memiliki hubungan keluarga, dan lain sebagainya.
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4. Integritas

Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan 

kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Auditor yang memiliki 

integritas yang tinggi adalah auditor yang dapat menerima kesalahan 

yang tidak disengaja atau yang disebabkan oleh kelalaian manusia 

(human error) dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat 

menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Auditor dituntut untuk 

memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, 

dan bertanggung jawab untuk dapat membangun kepercayaan agar dapat 

memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas 

BPKP, 2008).

5. Kompetensi

Kompetensi telah diatur dalam PER/05/M.PAN/03/2008 pada kode 

etik APIP. Prinsip kompetensi menekankan auditor harus memiliki 

pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas. Perilaku kompetensi auditor sektor publik 

antara lain: tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; selalu 

meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan, dan kualitas hasil 

pekerjaan; menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai 

dengan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dimiliki. 

6. Kompetensi

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 

penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan 
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terhadap objek yang akan diaudit berupa pengetahuan umum tentang 

lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa. Selain dua hal di 

atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan 

indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Berdasarkan uraian di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, 

keahlian, dan ketrampilan yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan 

audit secara objektif, cermat, intuitif, seksama dan jarang melakukan 

kesalahan (Sondakh, 2013).

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa 

secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk 

melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan 

ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif 

memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus 

memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, 

dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam 

mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 

penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan 

terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses 

peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat 

kompetensi auditor. (Efendy,2010).
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7. Independensi

Pernyataan Standar Umum Kedua dalam SPKN (BPK RI, 2017) 

menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang 

dapat mempengaruhi independensinya. Sehubungan dengan pernyataan 

standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya 

bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya sedemikian 

rupa. Tujuannya adalah agar pendapat, simpulan, pertimbangan atau 

rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan 

dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Arens (2015) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai 

penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, 

evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit.

Menurut Mulyadi (2011) independensi didefinisikan sebagai keadaan 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan  oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik 

yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang 

berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang 

dijumpainya dalam pemeriksaan.

8. Motivasi

Menurut Suwandi (2005), dalam konteks organisasi, motivasi merupakan 

perpaduan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personal. Hal ini 
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dapat mencegah potensi terjadinya ketegangan atau konflik antara organisasi 

dengan personal sehingga akan mencapai tujuan organisasi secara efektif. 

Setiadi (2016) mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi 

dapat dijelaskan sebagai kondisi yang ada dalam diri seseorang yang dapat 

membangkitkan seseorang untuk melakukan tindakan mendorong agar 

mencapai tujuan tertentu dan membuat seseorang agar tetap tertarik dalam 

suatu kegiatan tertentu.

Seorang auditor dianggap mempunyai motivasi jika ia memiliki motivasi 

untuk melaksanakan kinerja dengan baik dan menyelesaikan tanggung 

jawabnya sebagai auditor, seperti menerapkan program audit, dan 

mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Efendy (2010), adapun indikator-indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat persepsi auditor mengenai seberapa besar motivasi 

yang dimilikinya untuk menjalankan proses audit dengan baik dijelaskan 

sebagai berikut:

a. Tingkat Aspirasi

Tingkat aspirasi yang dimaksud adalah urgensi auditor untuk 

mencapai hasil audit yang berkualitas. 

b. Ketangguhan

Auditor yang tangguh akan dapat menemukan temuan sekecil apapun 

dan akan selalu mempertahankan opini yang dia anggap benar. Adapun 
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beberapa hal yang dapat menggambar ketangguhan yang dimiliki oleh 

seorang auditor adalah sebagai berikut:

1) Menerima sanksi yang akan didapat jika auditor tidak mengikuti 

proses audit yang telah ditetapkan.

2) Jika ketua tim audit menemukan adanya kesalahan dalam temuan 

audit yang dilakukan oleh anggota, maka auditor akan 

menunjukkan sikap menerima atas keputusa yang telah dibuat 

oleh ketua tim audit.

c. Keuletan

Keuletan merupakan sikap seorang auditor yang tegar, sabar, 

tangguh, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa dalam 

menjalankan tugasnya.

d. Konsistensi

Konsistensi harus dimiliki oleh seorang auditor. Konsistensi 

merupakan keteguhan sikap seseorang dalam menjalankan sesuatu. 

Seorang auditor harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan standar yang berlaku, memiliki kesungguhan dalam 

melaksanakan tugas, dan mampu mempertahankan hasil audit, meskipun 

berbeda dengan anggota dalam satu tim. Adapun beberapa hal yang 

menggambarkan sikap konsistensi seorang auditor adalah sebagai 

berikut:

1) Auditor selalu introspeksi diri atas hasil kerjanya.
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2) Seorang auditor mampu mempertahankan hasil audit walaupun 

berbeda dengan anggota dalam satu tim.

3) Tidak mudah terpengaruh oleh suasana hati dalam bekerja.

C. Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis

1. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan serta 

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan 

berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. 

Kualitas audit menurut DeAngelo (1981) adalah probabilitas bahwa auditor 

akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

INDEPENDENSI

MOTIVASI

KUALITAS 
AUDIT

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

KOMPETENSI
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Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 

penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan 

terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses 

peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat 

kompetensi auditor.

Efendy (2010) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit, dimana 

kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Kompetensi 

diproksikan dengan penguasaan atau pemahaman terhadap standar akuntansi 

dan auditing, serta dengan ada atau tidaknya peningkatan proses keahlian 

dalam proses audit.

Dengan demikian, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

b. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Pernyataan Standar Umum Kedua dalam SPKN (BPK RI, 2017) 

menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang 

dapat mempengaruhi independensinya. Sehubungan dengan pernyataan 

standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya 

bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya sedemikian 

rupa. Tujuannya adalah agar pendapat, simpulan, pertimbangan atau 
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rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan 

dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010), independensi 

diproksikan dengan ketangguhan, keuletan, dan konsistensi, mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Dengan demikian, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

c. Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Goleman (2001), hanya dengan adanya motivasi maka 

seseorang akan mempunya semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan 

dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong 

seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok 

serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk 

berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan 

optimisme yang tinggi. Respon atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap 

laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan dapat menurunkan 

motivasi aparat untuk menjaga kualitas audit (Efendy, 2010).

Dengan demikian, maka dapa diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit


