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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penilitian terdahulu 

Berbagai kajian telah dihasilkan tentang pengaruh independensi, etika 

profesi dan pengalaman kerja terhadap pemberian opini audit oleh auditor 

ekstenal berikut ini adalah rangkuman hasil penelitian empiris dari beberapa 

peneliti yang menguji pengaruh independensi, etika profesi, dan pengalaman 

kerja terhadap pemberian opini audit oleh auditor eksternal. 

Suraida, (2005) menunjukkan bahwa etika kompetensi, pengalaman audit 

dan skeptisisme professional auditor secara persial maupun simultan berpengaruh 

berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan. 

Zu’amah, (2009) menyatakan bahwa independensi dan kompetensi 

auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil opini auditor. Oleh 

karena itu auditor disarankan untuk tetap konsisten dengan sikap independen dan 

kompetensinya sehingga hasil opini yang dikeluarkan dapat lebih maksimal. 

Suputra dan Rharasati, (2013) menyimpulkan bahwa, etika profesi, 

komitmen professional, pengalaman kerja dan independensi auditor berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit pada Kantor 

Akuntan Publik di Bali. 

Asih (2006), menemukan bahwapengalaman auditor baik dari sisi lama 

bekerja, banyaknya tugas maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit 

berpengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. 
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Herliansyah dkk. (2006), dari penelitiannya menemukan bahwa 

pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap judgment 

auditor. 

Arens dkk. (2004) menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada 

persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Sikap independen 

meliputi independen dalam fakta dan independen dalam penampilan. 

Christiawan, (2002) Klien akan puas dengan pekerjaan akuntan publik 

jika akuntan publik memiliki pengalaman melakukan audit, responsif. 

melakukan pekerjaan dengan tepat dan sebagainya. 

   Berdasarkan penilitian terdahulu yang telah dijelaskan peneliti disini 

mencoba untuk menggabungkan variabel-variabel yang telah digunakan pada 

penelitian sebelumnya dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Berbagai variabel independen yang telah dilakukan sebelumnya 

seperti etika, kompetensi, pengalaman, independensi, resiko audit, dan 

sebagainya menjadi acuan bagi peneliti untu menentukan variabel independen 

yang akan diteliti. Oleh sebab itu, maka didapatnya suatu kesimpulan bahwa 

variabel independen yang akan digunakan ialah independensi, etika profesi, 

dan pengalaman kerja. Hasil dari penelitian  yang peneliti lakukan ialah  

untuk menunjukkan  apakah independensi, etika profesi, dan pengalaman kerja 

mampu mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit oleh auditor eksternal di 

masa sekarang. 
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B.  Landasan Teori 

1.    Audit 

Menurut Elder et al. (2011) audit adalah akumulasi dan evaluasi  bukti  

tentang  informasi  untuk  menentukan  dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi dan kriteria yang telah   ditetapkan.   Audit   harus   dilakukan   oleh   

seorang   yang kompeten dan independen. Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) merupakan pedoman yang harus dilakukan oleh profesi akuntan 

berkaitan dengan proses audit di Indonesia. 

Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif berarti memeriksa 

serta mengevaluasi  hasil  pemeriksaan  tersebut  tanpa memihak baik terhadap 

perorangan atau entitas yang membuat asersi tersebut. Asersi ini merupakan 

penyajian dan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh manajemen yang 

terkandung di dalam laporan keuangan. Kriteria yang dilakukan adalah standar 

yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi tersebut  yang ditetapkan 

dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 

Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan  

derajat  kesesuaian  antara  asersi  dan  kriteria  yang telah ditetapkan. 

Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat 

kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak 

yang diaudit. 

Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan 

temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para 
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pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat 

luas.  

 

2.   Akuntan Publik 

Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, UU No.5 

tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

Dalam  Jurnal  Akuntansi  Keuangan,  beberapa  hal  yang perlu 

diperhatikan mengenai akuntan publik diantaranya : 

a.  Akuntan publik itu adalah sebutan untuk seseorang (bukan sekelompok 

orang atau organisasi). Jadi siapapun mempunyai kesempatan untuk 

menjadi akuntan public. 

b.   Akuntan  publik  itu  memberikan  jasa  (layanan  pekerjaan) asurans 

secara profesional. Artinya, untuk menjadi seorang akuntan publik harus 

mengetahui dan mampu melaksanakan pekerjaan audit dan review laporan 

keuangan yang memiliki standar mutu tertentu dan memiliki kode etik 

profesi. Standar mutu yang digunakan disebut Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP). 

c.   Akuntan publik itu memperoleh ijin resmi untuk menjalankan profesinya. 

Memiliki kompetensi dan kemampuan profesional di bidang akuntansi 

tidak cukup untuk menjadi seorang akuntan publik. Hal terpenting ialah 

memperoleh ijin. 
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3.   Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat menjadi KAP, adalah 

badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini, UU 

No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

Berdasarkan  definisi  di  atas,  menurut  Jurnal Akuntansi Keuangan 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

a.  KAP adalah sebuah organisasi dalam bentuk perseorangan, persekutuan, 

firma, atau bentuk badan usaha lain 

b. KAP didirikan oleh seorang akuntan publik atau beberapa akuntan publik. 

Anggota sekutu dalam KAP berbentuk persekutuan disebut rekan. 

c.   KAP menyediakan jasa asurans hanya saja melibatkan nama organisasi. 

d.   Sebuah KAP selalu menggunakan nama pendirinya. Jika badan usahanya  

berbentuk  perseorangan,  maka  nama  KAP berdasarkan nama pendirinya 

yang merupakan akuntan publik. Bila badan usahanya berbentuk 

persekutuan, maka nama KAP nya menggunakan nama salah seorang 

pendirinya yang juga seorang akuntan publik. 

e.  KAP harus memiliki ijin usaha. 

 

 

 

4.   Independensi 
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Independensi adalah mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak 

dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan 

tindakan (Agoes et al., 2009). Independensi   dalam   audit   berarti   cara   

pandang   yang   tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil 

pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut 

harus meliputi independece in fact dan independence in appearance (Suhayati 

dan Rahayu, 2010). 

Sehingga  penulis  menarik  kesimpulan  tentang independensi,  yaitu  

ketika  seorang  auditor  pada  saat  pelaporan hasil pemeriksaan audit kepada 

pihak yang menggunakan jasanya harus bertanggung jawab sebagai auditor yang 

dalam keputusannya tidak di pengaruhi oleh pihak tertentu yang ingin 

memanfaatkan laporan audit tersebut. 

Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan  pada  

diri  auditor  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, apabila seorang auditor 

independen atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal 

mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan 

masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut 

dapat berakibat   berkurang   atau   hilangnya   kredibilitas   masyarakat terhadap 

jasa audit profesi auditor independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tjuntjun   et al. (2013) mengukur 

independensi dengan menggunakan indikator, yaitu: (1) Tekanan dari klien, (2) 

Pemberian jasa non audit, (3) Lama hubungan dengan klien, dan (4) Telaah dari 

rekan auditor. 
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Pada penelitian ini, peneliti mengukur independensi dengan cara, yaitu: 

(1) Lama hubungan dengan klien, (2) Pemberian jasa non  audit,  (3)  Tekanan  

dari  klien,  dan  (4)  Telaah  dari  rekan auditor. 

a.   Lama hubungan dengan  klien 

Sebagaimana   yang  telah   diatur  dalam   pasal 3 Permenkeu No. 17 

PMK.01 (2008) tentang jasa akuntan publik terkait masalah kerja auditor dengan 

klien. Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama tiga 

tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan 

Publik (KAP) paling lama enam tahun  berturut-turut.  Pembatasan  ini  agar  jarak  

antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbukan 

skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi (Tuanakotta, 

2011). 

b.  Pemberian jasa non audit 

Jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik bukan hanya jasa atestasi 

melainkan juga jasa non asestasi. Profesi akuntan publik atau auditor independen 

juga memberikan berbagai jenis jasa lain yang pada umumnya tidak  atau bukan  

merupakan  jasa penjaminan.  Jenis jasa bukan penjaminan yang diberikan oleh 

akuntan publik atau auditor independen adalah jasa akuntansi dan pembukuan, 

jasa    perpajakan,    dan     jasa   konsultasi    manajemen(Wandanarum, 2013). 

Menurut  Elfarini  (2007)  dalam  Tjuntjun    et  al. (2013)  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. 
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Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan 

alternatif yang tidak baik bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi 

kualitas audit dari auditor tersebut. 

c.   Tekanan dari klien 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik yang 

berkepentingan antara auditor dengan pihak manajemen perusahaan. Hal 

tersebut bisa saja terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek 

hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan. Nantinya klien berusaha untuk 

mempengaruhi auditor dengan memaksa  auditor  untuk  melakukan  tindakan  

yang melanggar standar profesi, kode etik, standar akuntansi keuangan yang 

berlaku di Indonesia, termasuk mengintervensi pemberian opini audit yang tidak 

sesuai dengan kondisi klien sebenarnya. 

Menurut   Goldman   dan   Barlev   (1974)   dalam Tjuntjun   et al. (2013) 

berpendapat jika 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 permintaanya tidak dijalankan. 

Begitu pula dengan auditor yang membutuhkan fee untuk kebutuhannya. Pada 

situasi ini, auditor sering mengalami dilema. Jika auditor tidak bersifat 

independen, sama saja halnya jika auditor tersebut melanggar standar profesi. 

Sedangkan, jika permintaan kliennya tidak dituruti, maka klien akan 

memberikan sanksi berupa penghentian penugasan atau mengganti KAP yang 

lain. 
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Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor 

untuk mengatasi tekanan klien. Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang 

kuat dapat memberikan fee audit yang cukup serta untuk memberikan fasilitas 

yang baik bagi auditor. 

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis 

baik di manajemen ataupun di pihak pemakai laporan keuangan. Untuk 

meningkatkan ketepatan pemberian opini audit maka auditor dalam menjalankan 

profesinya harus mengingat kembali fungsi dari KAP dan fungsi dari auditor itu 

sendiri. Seorang auditor harus bersikap  jujur,  tegas,  mempunyai  integritas, 

dan  objektif agar segala keputusan yang dikeluarkan tidak atas pengaruh pihak-

pihak yang berkepentingan. 

d.  Telaah dari rekan auditor (Peer review) 

Peer review adalah review (penelaahan) yang dilakukan oleh akuntan 

publik terhadap ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu (Arens et al., 

2008). Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah 

KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup 

atas elemen pengendalian mutu dan penerapan dalam praktik. 

 

 

5.   Etika Profesi 

Kode etik sangat mengikat semua profesi yang telah ditetapkan bersama. 

Tanpa adanya kode etik, maka setiap individu akan menjalankan kinerja sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan tanpa adanya batasan serta norma yang 



16 

 

berlaku di dalamnya. Hal tersebut  mengakibatkan  seorang  bebas  menentukan  

mana  yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing- masing. 

Oleh karena itu, auditor berkepentingan untuk mempunyai kode   etik   

yang      dibuat   sebagai   prinsip   moral   atau   aturan berperilaku yang mengatur 

hubungan antara auditor dengan klien dan masyarakat. Hal tersebut untuk 

menciptakan kepercayaan dan memelihara citra di masyarakat. 

Di dalam KAP sendiri memuat setidaknya ada tiga aturan yang memuat 

aturan atau standar–standar dalam aturan auditing yaitu: prinsip etika, aturan 

etika dan interpretasi aturan etika. Dan dalam  kesempatan  ini  saya  akan  

mendeskripsikan  prinsip  etika yang meliputi delapan butir dalam pernyataan 

Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1998 dalam Ludigdo (2007) yang diantaranya: 

a.   Tanggung Jawab Profesi 

Setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

profesional dalam setiap kegiatan   yang   dilakukan   seperti   dalam   mengaudit 

sampai penyampaian hasil laporan audit. 

b.   Kepentingan Publik 

Profesi akuntan publik mempunyai peranan yang penting di masyarakat, 

dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, 

pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan 

pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam 

memelihara  berjalannya  fungsi  bisnis  secara  tertib. Karena  tanggung  jawab  

yang  dimiliki  oleh  auditor adalah menjaga kredibilitas organisasi atau 

perusahaan. 
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c.   Integritas 

Auditor harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak mementingkan 

kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran sebagai 

tanggung jawabnya sebagai auditor. Sehingga kepercayaan masyarakat dan 

pihak-pihak lain memiliki kepercayaan yang tetap. 

d.   Obyektivitas 

Obyektivitas  adalah  suatu  kualitas  yang memberikan nilai secara adil, tidak 

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan  

kepentingan  atau  dibawah  pengaruh  pihak lain. Akan tetapi, setiap auditor 

tidak diperbolehkan memberikan jasa non-assurance kepada  kliennya sendiri, 

karena dapat menimbulkan tindakan yang dapat melanggar peraturan atau 

kecurangan. 

e.   Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, 

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan 

pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa klien atau pengguna jasa memperoleh manfaat dari jasa 

profesional dan teknik yang baik. Auditor diharapkan memiliki pengetahuan 

yang memadai dan sikap yang konsistensi dalam menjalankan tanggung 

jawabnya. 

f.   Kerahasiaan 

Setiap auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang  diperoleh  selama  

melakukan  jasanya  dan  tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi 
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tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak–pihak yang terkait, kecuali bila ada 

hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

g.   Perilaku Profesional 

Setiap auditor harus memiliki perilaku yang konsisten dengan karakter 

yang dimiliki serta dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau 

keadaan  dalam  setiap  tanggung  jawabnya  terhadap klien. 

h.   Standar Teknis 

Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, auditor mempunyai 

kewajiban untuk melaksanakan penugasan   dari   penerima   jasa   selama   

penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.  Standar  

teknis  dan  standar  profesional yang harus ditaati auditor adalah standar yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of 

Accountants sebagai badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang 

relevan. 

 

 

 

6.   Pengalaman Kerja 

Pengalaman   memunculkan   potensi   seseorang.   Potensi penuh  akan  

muncul  bertahap seiring  berjalannya  waktu  sebagai tanggapan  terhadap  

bermacam-macam pengalaman. Pengalaman ditunjukkan dengan banyaknya 

pekerjaan yang dilakukan dan lamanya seseorang dalam  bekerja.  Jadi  yang 

perlu  diperhatikan ialah bahwa potensi seseorang lahir karena diri pribadi 
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seseorang yang  terus  belajar  dari  pengalaman,  baik  yang  bersifat  baik 

maupun buruk (Johnson, 2007). 

Purnamasari  (2005)  memberikan  kesimpulan  bahwa seorang karyawan  

yang memiliki pengalaman  kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam 

beberapa hal diantaranya mendeteksi  kesalahan,  memahami  kesalahan  dan  

mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut dapat berupa 

pengembangan  keahlian  baik  halnya  dalam  pengambilan keputusan. 

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit 

laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun   banyaknya   penugasan   

yang   yang   pernah   ditangani (Suraida,  2005).  Libby  dan  Frederick  (1990)  

dalam  (Septriani,2013) menemukan bahwa semakin banyak pengalamannya, 

maka auditor  semakin  dapat  menghasilkan  berbagai  macam  dugaan dalam 

menjelaskan temuan audit. 

Jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus mencari 

pengalaman terlebih dahulu dibawah pengawasan dari akuntan publik senior dan 

berpengalaman. Agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan 

formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah 

mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan 

dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin 

praktik dalam profesi akuntan publik. 

 

7.   Opini Audit 
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Riadi dalam Kamus Besar Akuntansi Ardiyos (2008) menyatakan bahwa 

opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar 

sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan. Sedangkan menurut Kamus Istilah Akuntansi Tobink dan Talankky 

(2004) menyatakan bahwa opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan 

oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa  pemeriksaan  telah  dilakukan  

sesuai  dengan  norma  atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. 

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga 

auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas 

laporan keuangan yang diauditnya. 

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi 

peusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, 

wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29), opini audit 

terdiri dari lima jenis yaitu: 

a.    Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified  Opinion) 

 Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai 

dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material 

secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari 

prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). 

Bentuk   laporan   ini   digunakan   apabila   terdapat keadaan berikut: 
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1)  Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor 

telah menjalankan tugasnya sedemikian  rupa,  sehingga  ia  dapat  

memastikan kerja lapangan telah ditaati. Ketiga standar umum telah diikuti 

sepenuhnya dalam perikatan kerja. 

2) Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten 

pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan  yang 

mencukupi  telah  disertakan  pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari 

laporan keuangan. 

3)  Tidak  terdapat  ketidakpastian  yang  cukup  berarti (no material 

uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. 

b.    Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan  Paragraf penjelasan (Modified 

Unqualified Opinion)  

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang 

tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat 

terjadi apabila: 

1)  Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain. 

2)  Karena  belum  adanya  aturan   yang  jelas  maka laporan keuangan dibuat 

menyimpang dari SAK. 

3)  Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang 

hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. 
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4)  Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

5)  Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam 

penerapan prinsip akuntansi. 

6)   Data keuangan tertentu yang diharuskan oleh BAPEPAM namun tidak 

disajikan. 

 

c.    Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)  

Adalah  pendapat  yang  diberikan  ketika  laporan keuangan dikatan 

wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau 

kurang lengkap pada pos  tertentu,  sehingga  harus  dikecualikan.  Dari 

pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila: 

1)  Bukti kurang cukup 

2)  Adanya pembatasan ruang lingkungan

3)  Terdapat  penyimpangan  dalam  penerapan  prinsip akuntansi yang 

berlaku umum (SAK). 

 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002), jenis pendapat ini diberikan 

apabila tidak adanya bukti kompeten yang cukup  atau adanya pembatasan 

lingkup audit  yang material   tetapi   tidak   mempengaruhi   laporan   keuangan 

secara keseluruhan. 

Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi yang berlaku umum yang   berdampak   material   tetapi   tidak   
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mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut 

dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam 

prinsip akuntansi. 

d.       Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini 

dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk 

menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari 

akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya. 

e.       Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion)  

Adalah pendapat   yang   diberikan   ketika   ruang lingkup pemeriksaan 

yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan 

standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus 

memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang 

mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.  

Tahap-tahap opini audit: 

Sebelum auditor memberikan pendapat (opininya), seseorang  auditor 

harus melaksanakan tahap-tahap audit.

Adapun tahap-tahapnya menurut Arens et al. (2008) yaitu sebagai 

berikut: 

1)  Perencanaan dan pencanangan pendekatan audit. 

2)  Pengujian pengendalian dan transaksi. 

3)  Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. 

4)  Penyelesaian dan penerbitan laporan audit. 
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C.  Kerangka Pemikiran 

 

Variabel indepeden 

 

                    Independensi (X₁) 

                                                                                                                Variabel depeden 

        Etika 

Profesi (X₂) 

        

        Pengalaman Kerja (X₃) 

 

 

 

 

 

 

D.  Pengembangan Hipotesis 

 

1.   Pengaruh Independensi terhadap Pemberian Opini Audit oleh 

 

Auditor Eksternal. 

Pemberian 

Opini 

      Audit (Y) 
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Auditor yang independen cenderung benar dalam memberikan pendapat 

dibandingkan dengan auditor yang tidak independen (Mayangsari, 2003). 

Independensi merupakan sikap yang tidak terikat dan tidak dipengaruhi. Hal 

tersebut merupakan suatu landasan yang harus dimiliki oleh auditor agar opini 

yang dikeluarkan dapat dipercaya. Oleh karena itu independensi sangat 

dibutuhkan bagi seorang auditor karena dengan adanya kejujuran dalam 

mempertimbangkan fakta dan pertimbangan yang obyektif tidak memihak, 

auditor dapat merumuskan dan memberikan pendapat dengan tepat. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Tamtomo (2008) dalam Suputra dan Rharasati 

(2013) menyatakan bahwa menyebutkan bahwa independensi berpengaruh 

terhadap proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai 

berikut. 

H₁:  Independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit  oleh auditor 

eksternal. 

2.   Pengaruh etika profesi terhadap pemberian opini audit oleh auditor 

eksternal. 

Etika   merupakan   suatu   kebiasaan   yang   baik dalam masyarakat 

yang mengendap menjadi norma-norma atau kaidah- kaidah, dan menjadi 

normatif dalam kehidupan mereka (Arens dan Loebbecke, 1995). Pemahaman 

tentang etika profesi akan mengarahkan  sikap  dan  perilaku  auditor  dalam  

melaksanakan tugas, yaitu pengambilan keputusan yang benar dalam 

memberikan opini tentang wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan, karena 
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opini yang dikeluarkan oleh auditor akan digunakan para pengguna informasi 

keuangan. Suraida (2005) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa etika 

berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik 

secara parsial maupun simultan. Penelitian yang dilakukan Saryanti (2007) dalam 

Suputra  dan  Rharasati  (2013)  juga  menunjukkan  bahwa  etika profesi 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan auditor. 

Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai 

berikut. 

H₂ : Etika profesi berpengaruh terhadap pemberian opini audit oleh auditor 

eksternal. 

 

3.   Pengaruh pengalaman kerja terhadap pemberian opini audit oleh 

auditor eksternal. 

Pengalaman  audit  merupakan  pengalaman  yang  dialami oleh auditor 

dalam melakukan kegiatan  audit laporan keuangan baik dari segi waktu 

ataupun jumlah penugasan yang pernah ditangani. Suraida (2005) menyatakan 

seseorang yang lebih banyak melakukan penugasan dalam audit, akan memiliki 

lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan suatu pemahaman yang baik 

terhadap peristiwa-peristiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

ialah hal yang sangat penting bagi seorang akuntan publik, karena seorang 

auditor yang mempunyai pengalaman kerja di bidang auditing yang cukup lama 

memiliki pengetahuan yang lebih atas pekerjaannya, dan memiliki berbagai 

penemuan-penemuan dalam setiap pemeriksaannya sehingga dapat 
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mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memberikan opini yang tepat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suraida (2005) menunjukkan  hasil  

penelitian  bahwa  pengalaman  kerja berpengaruh positif terhadap ketepatan 

pemberian opini. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H₃ : Pengalaman kerja berpengaruh terhadap  pemberian opini audit oleh 

auditor eksternal. 

 


