
    

  

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian  

2.1.1    Auditing  

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Istilah Audit berasal dari bahasa Latin  yang artinya adalah mendengar. Di 

sini auditor dianggap mendengarkan untuk memperoleh sejumlah bukti yang 

nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dan dasar pembuatan simpulan  audit 

(Siegel dan Marconi (1989) (Maliek; 2013). 

Adapun beberapa pendapat menegenai pengertian audit, diantaranya: 

Boynton (2006) mendefinisikan auditing sebagai berikut : 

―Auditing adalah proses yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh 

bukti-bukti secara objektif dengan memperhatikan pernyataan mengenai 

kegiatan dan dan peristiwa ekonomi untuk meningkatkan tingkat 

penyesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai dan pihak yang 

berkepentingan‖. 

 

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002) adalah:  

―Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif  mengenai pernyataan-pernyataan  tentang  kegiatan  dan  

kejadian ekonomi,  dengan  tujuan  untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian  

antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan‖ 

 

Sedangkan pengertian auditing menurut Arens et al. (2008) adalah:  

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information 

to determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria Auditing should be done by a 

competent, independent person”  



    

  

Dari  definisi-definisi  pada  diatas,  dapat  diuraikan  unsur-unsur  yang 

membentuk definisi tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Proses yang sistematis  

Auditing  merupakan  suatu  proses  (rangkaian  kegiatan)  yang  

sistematis. Proses  tersebut  menggambarkan  serangkaian  langkah  atau  

prosedur  yang logis,  terstruktur  dan  diorganisasikan  dengan  baik.  

Selain  itu,  proses auditing  dilaksanakan  dengan  formal.  Artinya, 

auditing  dilakukan berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  

oleh  pejabat  yang berwenang dalam organisasi.  

2. Asersi (informasi) dan kriteria yang ditetapkan   

Auditing  dilakukan  terhadap  suatu  asersi  yaitu  (pernyataan  tertulis) 

yang menjadi tanggung jawab pihak  tertentu. Asersi  disebut  juga  

sebagai informasi  karena  mengandung  informasi  tentang  sesuatu  yang  

akan dievaluasi. Selain  asersi  (informasi),  proses auditing  juga  harus 

didukung dengan standar (criteria) yang  ditetapkan  (established  criteria) 

yang menunjukkan kondisi seharusnya. Established criteria tersebut  dapat 

berupa  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum,  standar  penyelesaian 

pekerjaan, anggaran, ketentuan perpajakan dan sebagainya.   

3. Pengumpulan dan evaluasi bukti  

Kegiatan  inti  dalam  proses  auditing  adalah  pengumpulan  dan  evaluasi 

bukti-bukti.  Bukti  merupakan  suatu  informasi  yang  dikumpulkan 

auditor yang  digunakan  untuk  menentukan  dan  melaporkan  derajat  

kesesuaian antara asersi (informasi) dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti 



    

  

audit dapat berupa  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  

observasi, verifikasi  catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen  perusahaan,  

hasil pengamatan  fisik  dan  sebagainya.  Seorang  auditor  dituntut  untuk  

mampu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten. 

4. Kompeten, independen, dan objektif   

Auditing  harus  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  kompeten  dalam  arti 

mampu  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  standar  teknis prosedur. 

Artinya seorang auditor dituntut  mampu  memahami  jenis-jenis dari 

jurnal bukti  yang  harus  dikumpulkan  sehingga  dapat  dijadikan  dasar 

dalam mengambil simpulan hasil audit. Seorang  auditor  harus  mampu 

mempertahankan  sikap  yang independen  yaitu  membebaskan  diri  dari 

berbagai  kepentingan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan 

penugasan  audit.  Sikap  mental independen  akan  menimbulkan  perilaku 

yang objektif. Dengan objektifitasnya, seorang auditor tidak akan 

memihak dan  tidak bias dalam mengemukakan  pendapatnya  dalam 

mengemukakan  pendapat  dan  tidak pula berprasangka.  

5. Laporan kepada pihak yang berkepentingan  

Pelaporan  hasil  audit  merupakan  hasil  akhir  proses  auditing.  Inti 

laporan auditing  adalah  pernyataan  pendapat  mengenai  tingkat 

kesesuaian informasi atau asersi dengan kriteria yang ditetapkan.  

 

 

 



    

  

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit 

 Menurut Arens et al (2008) jenis-jenis audit terbagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Audit) 

Yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan 

keuangan satu entitas yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu. 

2. Audit Operasional (Operational Audit) 

Yaitu penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi 

suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas.Efisiensi, efektif 

dan ekonomis. Laporan hasil audit manajemene mengikuti rekomendasi 

tindakan perbaikan. 

3. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Yaitu audit yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan telah 

mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh 

pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak 

ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal 

Pajak). Hasil pemeriksaan ketaatan umumnya dilaporkan kepada pihak 

yang berwenang atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang telah 

ditetapkan.Audit ini bisa dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau 

bagian Internal Audit. 

 

 



    

  

2.1.1.3 Standar Auditing  

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan 

auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam  periode sebelumnya (IAI, 2011).   

Arens et al (2008) menyatakan bahwa standar auditing merupakan 

pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup 

pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan 

independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Secara lengkap, seperti yang 

tercantum di dalam Standar Profesional Akuntan Publik, PSA No. 01 

(IAI,2011:150) menyatakan bahwa standar auditing yang telah ditetapkan dan 

disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:  

1. Standar Umum  

a. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.  

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama.  



    

  

2.  Standar Pekerjaan Lapangan  

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk  merencanakan  audit  dan  menentukan  sifat,  saat 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.  

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

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar 

yang memadai untuk menyatakan pendapat ataas laporan keuangan 

auditan.  

3. Standar Pelaporan  

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya 

prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam 

hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterpkan dalam 

periode sebelumnya.  

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat  mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan 



    

  

tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam 

semua hal yang mana auditor dikaitkan dengan  laporan keuangan, 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang 

dipikul oleh auditor. 

 

2.1.1.4 Tujuan Auditing  

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada 

umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor 

merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila 

keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik 

dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan 

pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan 

standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2011:110.1).   

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan 

auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlakuumum di Indonesia dan jika ada, 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan  penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Ada lima tipe pokok 

laporan audit yang diterbitkan oleh auditor (Mulyadi, 2002). 



    

  

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)  

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang 

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan  prinsip akuntansi 

berterima umum tersebut, serta mengungkapkan memadai dalam laporan 

keuangan.  

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Tambahan 

(Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) 

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan 

keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dari hasil usaha 

perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit dengan 

ditambah paragraf penjelasan. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)  

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi, maka ia akan memberikan 

pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. Kondisi tersebut 

antara lain:  

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau 

tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi 

yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.  

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berterima umum.  



    

  

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten.  

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)  

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan 

keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi, sehingga 

tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas, dan arus kas perubahan klien. Auditor memberikan pendapat tidak 

wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya sehingga ia dapat 

mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung 

pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh 

auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan 

sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh 

pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.  

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)  

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, 

maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion 

report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak 

memberikan pendapat adalah:  

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. 

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. 

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat 

tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor 



    

  

menyatakan tidak memberikan pendapat (no opinion) karena ia tidak cukup 

memperoleh bukti mengenai kewajaran laporankeuangan auditan atau karena ia 

tidak  independen dalam  hubungannya dengan klien. 

 

2.1.2    Akuntabilitas 

Kantor akuntan publik pada umumnya dituntut untuk lebih akuntabel 

dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Tanpa adanya sikap akuntabilitas maka 

kesimpulan yang dibuat tidak dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan/instansi berdasarkan hasil 

audit yang telah dilakukan.  

Menurut Tetcock dan Kim (1987) (Mardisar dan Sari; 2007) pada 

Simposium Nasional Akuntansi X memberikan pengertian akuntabilitas sebagai 

berikut: 

―Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat 

seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan 

keputusan yang diambil kepada lingkungannya‖. 

Menurut (Aliminsyah, 2003) dalam kamus Istilah Akuntansi bahwa 

pengertian akuntabilitas dapat diartikan sebagai berikut: 

―Accountability (akuntabilitas) adalah tanggung jawab individu atau 

bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Akuntabilitas 

bisa ditetapkan atau diformulasikan  melalui aturan  hukum  perjanjian‖. 

Tetcock dan Kim (1987) (Mardisar dan Sari; 2007) mengatakan bahwa 

peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan 



    

  

Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun Statement 

on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards 

(ASB). Peran dan tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:  

a. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), 

kekeliruan, dan ketidakberesan. SPAP Seksi 316 pendeteksian terhadap 

kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan 

dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan 

penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara 

penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta 

penyalahgunaan aktiva.  

b. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari 

konflik. SPAP Seksi 220 harus bersikap jujur, bebas dari kewajibanklien, 

dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen 

maupun pemilik. 

c. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang 

sifat dan hasil proses audit. SPAP Seksi 341 menyatakan bahwa hasil 

evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana 

manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak 

memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu 

diungkapkan.  

d. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien. SPAP 

Seksi 317 memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap hukum 



    

  

atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan keuangannya 

diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi auditor tetapi 

hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang 

material terhadap laporan keuangan sehingga auditor. melakukan prosedur 

audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah 

pelanggaran hukum telah dilakukan. 

Libby dan Luft (1993), Cloyd (1997) dan Tan dan Alison (1999) (Mardisar 

dan Sari; 2007) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

akuntabilitas individu, yaitu motivasi, usaha (daya pikir), dan keyakinan. Pertama, 

seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tesebut. Motivasi 

secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. 

Menurut Libby dan Luft (1993) (Mardisar dan Sari; 2007), dalam kaitannya 

dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki 

motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Kedua, seberapa besar usaha (daya 

pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan 

akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding 

orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan (Cloyd, 1997) 

Ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh 

atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain 

dapat meningkatkan keingian dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan 

yang lebih berkualitas. Menurut Tan dan Alison (1999) (Mardisar dan Sari; 2007) 

seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi 



    

  

bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan 

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. 

Pada penelitian ini akuntabilitas akan diukur menggunakan 2 indikator 

yaitu : 

a. Motivasi  

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan. (Robbins, 2008) (Hidayat; 2011), 

mendifinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, 

dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan 

dengan dunia kerja motivasi merupakan  dorongan yang tumbuh dalam 

diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk 

melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua 

kemampuan dan ketrampilan yang  dimilikinya. Dengan adanya motivasi 

dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah 

dan ketekunan sehinnga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya 

dengan akuntabilitas seseorang, orang  dengan akuntabilitas tinggi juga 

memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu.  

b. Tanggung jawab profesi 

Seperti yang tercantum dalam prinsip dasar etika pada kode etik 

profesional AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

yang harus dipatuhi seorang akuntan publik, dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya sebagai profesional, seorang akuntan publik harus 



    

  

senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam 

semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, akuntan publik 

mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran 

tersebut, akuntan publik juga mempunyai tanggung jawab kepada semua 

pemakai jasa profesional mereka. Akuntan publik juga harus selalu 

bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk 

mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat 

dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.  

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, jika seorang akuntan publik 

menyadari akan betapa besar perannya, baik itu bagi masyarakat, ataupun 

bagi profesinya, maka ia akan memiliki  sebuah  keyakinan  bahwa  

dengan  melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan 

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya 

tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang 

terbaik bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan 

pekerjaannya dengan sebaik mungkin.  

 

2.1.3 Kompetensi 

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan 

bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga 

(SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit 



    

  

dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran 

profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (due professional care).  

Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang 

cukup ekplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Pendapat 

lain dari Dreyfus dan Dreyfus (1986), mendefinisikan kompetensi sebagai 

keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya 

melalui proses pembelajaran, dari ―mengetahui sesuatu‖ ke ―mengetahui 

bagaimana‖, seperti misalnya: dari sekedar pengetahuan yang terkandung pada 

aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif.  

Lebih spesifik lagi Dreyfus dan Dreyfus (1986), membedakan proses 

pemerolehan keahlian menjadi lima tahap :  

1. Tahap pertama disebut dengan novice 

Yaitu tahap pengenalan terhadap kenyataan dapat membuat opini atau 

pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada 

tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus 

dari perguruan tinggi.  

2. Tahap kedua disebut dengan advanced beginner 

Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak 

mempunyai cukup kemampuan untuk merealisasikan segala tindakan 

audit. Namun demikian pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan 

yang sesuai dengan suatu tindakan.  

3. Tahap ketiga disebut kompetensi 



    

  

Pada tahap ini auditor harus sudah punya cukup pengalaman untuk 

menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan 

dengan tujuan yang ada dalam pikiran dan kurang sadar terhadap 

pemilihan, penerapan dan prosedur aturan audit.  

4. Tahap keempat disebut dengan profiency  

Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja 

auditor cenderung bergantung pada pengalaman yang lalu, dan disini 

intuisi mulai digunakan yang pada akhirnya pemikiran audit akan terus 

berjalan sehingga diperoleh elemen analisis yang substansial.  

5. Tahap yang terakhir adalah expertise 

Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan 

pemahamannya terhadap praktik yang ada. Auditor sudah dapat membuat 

keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian 

segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka 

bergantung intuisinya bukan aturan -aturan yang ada.  

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang 

akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti 

itu (Arens dkk., 2008). Lee dan Stone (1995) (Elfarini; 2007), mendefinisikan 

kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan 

untuk melakukan audit secara objektif.  

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor 



    

  

Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih 

mendetail berikut ini:  

1. Kompetensi Auditor Individual.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain 

pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, 

auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan 

pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. 

Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti 

yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang 

berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan 

keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.  

2. Kompetensi Audit Tim.  

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan 

menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam 

suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor 

senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang 

lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik 

antar anggota tim, profesionalime, persistensi, skeptisisme, proses kendali 

mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang 

baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, 

adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan 

memiliki kaitan dengan kualitas audit.  

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP.  



    

  

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan 

persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk 

tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (misal De 

Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al. 1998, 

Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan 

kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih 

tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP 

yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak 

sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien ( De 

Angelo,1981). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber 

daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, 

membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan 

melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui 

berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi 

dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang 

melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit 

sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas. Dan berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981), 

kompetensi diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.  

 

 

 



    

  

2.1.3.1 Pengetahuan  

Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2011 tentang standar umum, 

menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan 

struktur pengetahuan yang cukup.  

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor 

karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan 

(pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui 

berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah 

dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks, demikian menurut 

Meinhard et.al (1987) (Maliek; 2013).  

Harhinto (2004) (Maliek; 2013) menemukan bahwa pengetahuan akan 

mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas 

audit. Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu :  

 1. Pengetahuan pengauditan umum  

 2. Pengetahuan area fungsional  

 3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru  

 4. Pengetahuan mengenai industri khusus  

 5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah  

Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan 

lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan 

pengalaman. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan 



    

  

komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian 

besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor 

bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara 

berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum 

kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.  

Selanjutnya Ashton (1991) (Maliek, 2013) meneliti auditor dari berbagai 

tingkat jenjang yakni dari partner sampai staf dengan 2 pengujian. Pengujian 

pertama dilakukan dengan membandingkan antara pengetahuan auditor mengenai 

frekuensi dampak kesalahan pada laporan keuangan (error effect) pada 5 industri 

dengan frekuensi archival. Pengujian kedua dilakukan dengan membandingkan 

pengetahuan auditor dalam menganalisa sebab (error cause) dan akibat kesalahan 

pada industri manufaktur dengan frekuensi archival. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perbedaan pengetahuan auditor mempengaruhi error effect 

pada berbagai tingkat pengalaman, tidak dapat dijelaskan oleh lama pengalaman 

dalam mengaudit industri tertentu dan jumlah klien yang mereka audit.  

Selain itu pengetahuan auditor yang mempunyai pengalaman yang sama 

mengenai sebab dan akibat menunjukkan perbedaan yang besar. Singkatnya, 

auditor yang mempunyai tingkatan pengalaman yang sama, belum tentu 

pengetahuan yang dimiliki sama pula. Jadi ukuran keahlian tidak cukup hanya 

pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan 

suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki unsur lain 

disamping pengalaman, misalnya pengetahuan.  



    

  

Berdasarkan pendapat Murtanto dan Gudono (1999) (Elfarini; 2007) 

terdapat dua pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku 

terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma einhorn. Pandangan ini 

bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam 

mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan 

keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui 

pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik 

terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan).  

 

2.1.3.2 Pengalaman  

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian 

tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain 

yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) 

(Maliek; 2013) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam  hal: 

1. Mendeteksi kesalahan  

2. Memahami kesalahan secara akurat  

3. Mencari penyebab kesalahan.  

Murphy dan Wrigth (1984) (Maliek, 2013) memberikan bukti empiris 

bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki 

lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Weber dan Croker (1983) 

(Maliek; 2013) dalam artikel yang sama juga menunjukkan bahwa semakin 

banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih 

banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit.  



    

  

Libby dan Frederick (1990) (Kusharyanti; 2003) menemukan 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 (Libby et. al, 

1985) (Mayangsari; 2003).  

Sedangkan Harhinto (2004) menghasilkan temuan bahwa pengalaman 

Auditor berhubungan positif dengan kualitas audit. Widhi (2006) (Elfarini; 2007) 

memperkuat penelitian tersebut dengan sampel yang berbeda yang menghasilkan 

temuan bahwa semakin berpengalamannya auditor maka semakin tinggi tingkat 

kesuksesan dalam melaksanakan audit.  

Libby dan Frederick (1990) (Maliek; 2013) menemukan bahwa auditor 

yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan 

keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. Auditor 

berpengalaman mengambil kebijakan yang relative lebih baik daripada auditor 

yang tidak berpengalaman (Butt 1988). 

Tubbs (1992) berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalaman 

auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, 

semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal 

lain yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.  

 

 

 



    

  

2.1.4 Kualitas Audit 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan 

menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan 

keuangan. Para penggguna laporan keuangan terutama para pemegang saham 

akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh 

auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti 

auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting harus 

dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.  

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya 

harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) ada 8 prinsip 

dasar etika pada kode etik profesional AICPA (American Institute of Certified 

Public Accountants yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :  

1. Tanggung jawab profesi.  

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya.  

2. Kepentingan publik.  

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme.  

3. Integritas.  



    

  

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

intregitas setinggi mungkin.  

4. Objektivitas.  

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.  

5. Kompetensi dan kehati-hatian  profesional.  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.  

6. Kerahasiaan.  

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.  

7. Perilaku Profesional.  

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  

8. Standar Teknis.  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar 

teknis dan standar profesional yang relevan.  

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, 

standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP Seksi 150, 2011): 



    

  

1. Standar Umum. 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan. 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai 

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan auditan. 

3. Standar Pelaporan. 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 



    

  

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor 

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses 

untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan 

para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan 

pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan 

terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada 

laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan 

penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu 

auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi 

ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (Elfarini, 

2007).  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan 

auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar 

pengendalian mutu. Menurut De Angelo (1981) (Kusharyanti; 2003) kualitas audit 

didefinisikan sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan 

dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun 

kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan 



    

  

perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk 

melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.  

AAA Financial Accounting Commite (2000) (Christiawan; 2002) 

menyatakan bahwa : 

―Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi (keahlian) dan 

independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas 

audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit 

merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian 

auditor―.  

 

Adapun De Angelo (1981) mendenifisikan kualitas audit sebagai berikut:  

“audit quality as the market-assessed joint probability that a given auditor 

will both detect material misstatements in the client’s financial statements 

and report the material misstatements. Audit quality is a function of the 

auditor’s ability to detect material misstatements (technical capabilities) 

and reporting the errors (auditor independence).”  

 

Dari beberapa pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) 

dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.  

Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat terlihat bahwa auditor dituntut 

oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat 

tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dan untuk menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus 

dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan due 

professional care.  



    

  

Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi perusahaan 

atau kinerjanya tampak berhasil, salah satunya tergambar melalui laba yang lebih 

tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Oleh karena itu dalam hal 

ini pula, seorang auditor dituntut untuk lebih bersikap akuntabel dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan publik, yaitu seorang akuntan 

yang bekerja untuk kepentingan publik. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang 

akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik 

kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut akuntan 

publik untuk menghasilkan laporan auditan yang berkualitas yang dapat 

digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu dengan menjamurnya skandal 

keuangan baik domestik maupun manca negara, sebagian besar bertolak dari 

laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hal inilah yang 

memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh 

akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien (Elfarini, 2007).  

Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan 

menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. 

Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo 

(1981). Dimana fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu kompetensi 

dan independensi.  



    

  

Namun disini peneliti mengganti variabel independensi dengan variabel 

akuntabilitas. Karena Variabel independensi dinilai adalah suatu poin dalam peran 

dan tanggung jawab (akuntabilitas) auditor yang diatur dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun 

Statement on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards 

Boards (ASB). Yaitu dalam peran auditor dalam tanggung jawab mempertahankan 

sikap independensi dan menghindari konflik. SPAP Seksi 220 harus bersikap 

jujur, bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien 

baik terhadap manajemen maupun pemilik, yang artinya bersikap independen. 

Mardisar dan Sari (2007) dalam Simposium Nasional Akuntansi X 

mengatakan bahwa untuk mengukur akuntabilitas indikator yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan. 

2. Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha 

(daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah 

ketika menyelesaikan pekerjaan. 

3. Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh 

atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai 



    

  

orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk 

menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. 

Namun Akuntabilitas auditor disini akan diukur menggunakan indikator 

motivasi, dan kewajiban sosial. Kewajiban sosial  disini merupakan pandangan 

tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh 

masyarakat maupun professional karena adanya pekerjaan tersebut. 

Hidayat (2011) menyatakan jika seorang akuntan menyadari akan betapa 

besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki 

sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, 

maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan 

profesinya tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang 

terbaik bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya 

dengan sebaik mungkin. Hal  inilah yang disebut dengan kewajiban sosial.  

Akuntabilitas mempunyai dampak terhadap kualitas hasil audit seseorang, 

sebagaimana yang diteliti oleh Cloyd (1997) (Mardisar dan Sari; 2007), yaitu: 

―Cloyd meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja 

auditor. Hasil penelitian Cloyd (1997) membuktikan akuntabilitas dapat 

meningkatkan kualitas hasil kerja auditor‖ 

Tingkat akuntabilitas auditor harus memiliki suatu tanggung jawab yang 

berasal dari dalam dirinya sendiri bahwa apa yang mereka kerjakan akan 

berdampak pada pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan yang telah diaudit auditor. Dengan adanya akuntabilitas dari 



    

  

para auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya diharapkan dapat meningkatkan 

tingkat kualitas audit yang baik.  

Lee dan Stone (1995) (Maliek; 2013) mendefinisikan kompetensi sebagai 

keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit 

secara objektif.  

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

audit ditentukan juga oleh kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan 

dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan dalam bidang auditing dan 

akuntansi. 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana 

auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. 

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam 

mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit 

kliennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki 

auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.  

H2: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.  

H3: Akuntabilitas dan Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.  
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1. Pengetahuan 

2. Pengalaman 


