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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini merupakan tinjauan atas berbagai referensi, literatur, jurnal-jurnal 

penelitian maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sebagai landasan teoritis yang dijadikan dasar dalam 

menganalisa hasil penelitian dan pengambilan kesimpulan pada akhir penelitian. 

Teori-teori yang dikemukakan pada bab ini diharapkan dapat mendukung hasil 

penelitian untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh time budget pressure 

terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel intervening. 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen  dan Meckling  (1976)  

mendefinisikan  hubungan  keagenan sebagai sebuah kontrak yang mana satu atau 

lebih pemilik yang menggunakan agen untuk melakukan  beberapa  jasa  bagi  

kepentingan  mereka  dengan  mendelegasikan beberapa wewenang untuk 

membuat keputusan pada pihak agen (Hartadi, 2012). Menurut  Indah (2010) 

pemilik  ingin mengetahui  segala  informasi  termasuk aktivitas agen, yang terkait 

dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan 

meminta  laporan  pertanggungjawaban  pada  agen.  Berdasarkan  laporan  

tersebut pemilik menilai kinerja agen, Tetapi yang sering kali  terjadi adalah 
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kecenderungan agen  untuk  melakukan  tindakan  yang  membuat  laporannya  

kelihatan  baik sehingga  kinerjanya  dianggap  baik.  Untuk  mengurangi  

kecurangan  yang dilakukan oleh agen dan agar laporan keuangan yang dibuat 

oleh pihak agen lebih dapat  dipercaya  diperlukan  pengujian.  Pengujian  ini  

dilakukan  oleh  pihak  yang independen, yaitu auditor independen. 

 Pendapat auditor  independen atas  laporan keuangan yang  telah dibuat 

oleh agen  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi pemilik untuk 

memberikan keputusan. Atas dasar tersebut, auditor independen yang mempunyai 

tingkat  kredibilitas  yang  tinggi  akan  dapat  lebih  dipercaya  oleh pemilik untuk 

dapat  memeriksa  laporan  keuangan  secara  independen,  sehingga  dapat 

menghasilkan keputusan ekonomi yang tepat. 

 

2.1.2 Teori Pengharapan (Expectancy Theory) 

 Teori  pengharapan menyatakan  bahwa motivasi  tergantung  pada  dua  

hal, yaitu  seberapa kuat kita menginginkan  sesuatu dan  seberapa besar 

kemungkinan kita mendapatkan sesuatu (Grifin, 2002). Teori pengharapan 

berlandaskan pada 4 asumsi  dasar,  yaitu :  perilaku  ditentukan  oleh  kombinasi  

faktor-faktor  di  dalam diri  individu  dan  lingkungan;  individu-individu  

membuat  keputusan  tentang perilaku  mereka  sendiri  di  dalam  organisasi;  

individu-individu  yang  berbeda memiliki  tipe-tipe  kebutuhan,  keinginan,  dan  

tujuan  yang  berbeda;  dan  individu membuat pilihan perilaku dari banyak 
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alternatif perilaku, berbasis pada persepsi mereka  tentang  sejauh  mana  suatu  

perilaku  tertentu  memberikan  hasil  yang diharapkan (Suprianto, 2009). 

 Berdasarkan  teori  pengharapan  tersebut  motivasi  auditor  adalah  untuk 

menyelesaikan  tugas  audit  tepat  pada waktu  yang  telah  ditetapkan.  Saat  

auditor dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin untuk 

menyelesaikan tugas audit  tepat  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan,  maka  

auditor  cenderung  untuk melakukan perilaku yang diinginkannya meskipun 

bertentangan dengan prosedur audit (Suprianto, 2009). 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Audit 

2.2.1.1 Pengertian Auditing 

A.Arens, J.Elder, dan S.Beasly mendefinisikan auditing adalah :   

”Pengumpulan  dan  evaluasi  bukti  tentang  informasi  untuk  

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian  antara  informasi  

itu dan kriteria  yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan 

oleh orang yang kompeten dan independen.” 

 

Sedangkan Agoes (2004), mendefinisikan auditing adalah :  

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, 

oleh pihak yang  independen,  terhadap  laporan keuangan  yang  

telah  disusun  oleh manajemen,  beserta  catatan-catatan  

pembukuan  dan  bukti-bukti pendukungnya,  dengan  tujuan  

untuk  dapat  memberikan  pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut.” 
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2.2.1.2 Jenis-jenis Pemeriksaan 

 Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis 

pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh 

pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN), adalah : 

1. Pemeriksaan keuangan 

2. Pemeriksaan kinerja 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

 Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara 

wajar, dalam semua hal yang material  sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

 Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 

pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa 

juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan 

sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian 

secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. 

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan 
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kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta 

meningkatkan pertanggung jawaban publik. 

Pemeriksaan Dengan Tujuan  Tertentu bertujuan untuk memberikan 

simpulan atas suatu hal  yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

dapat  bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang 

disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, 

pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. 

Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi 

tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah 

telah sesuai dengan permintaan. 

2.2.2 Kualitas Audit 

Menurut Taylor dan  Glezen (1991)  Audit   dalam  arti  luas  

didefinisikan  sebagai  suatu  proses  sistematis untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang  kegiatan  dan  

kejadian  ekonomi  untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian antara  asersi-asersi  

tersebut  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  serta menyampaikan  hasil-

hasil kepada  para  pengguna  yang  berkepentingan (Simanjuntak, 2008).  Dari  

pendapat    tersebut    dapat digambarkan hal-hal penting sebagai berikut 

(Simanjuntak, 2008) : 
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1. Audit harus dilakukan secara sistematis. Hal ini berarti audit tersebut 

dilakukan secara  terencana  dan menggunakan  orang-orang  yang 

memiliki  keahlian  dan pelatihan  teknis  yang  memadai  sebagai  auditor,  

serta  mampu  menjadi independensi  dalam  sikap  mental  baik  dalam  

penampilan  maupun  dalam tindakan. 

2. Harus memperoleh bukti-bukti untuk dapat membuktikan hasil investigasi 

serta mengevaluasi  apakah  informasi  keuangan  telah  sesuai  dengan  

kriteria  dan standar akuntansi yang telah ditetapkan. 

3. Menetapkan  tingkat  kesesuaian  atau  kewajaran  antara  asersi-asersi  

dalam laporan  keuangan klien  dengan  kriteria  atau  standar  yang  telah  

ditetapkan kriteria  atau  standar  yang  dimaksud  adalah  sesuai  prinsip  

akuntansi  yang berlaku umum. 

4. Menyampaikan  hasil-hasil  auditannya  kepada  para  pengguna  yang 

berkepentingan  (misalkan  kepada managerial  ownership),  sehingga  

para pengguna yang berkepentingan dengan informasi tersebut akan dapat 

membuat keputusan ekonomi. 

Menurut DeAngelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai  

penilaian  oleh  pasar  dimana  terdapat  kemungkinan  auditor  akan memberikan 

penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan adanya 

pelanggaran dalam pencatatannya.  Kemungkinan bahwa auditor akan melaporkan  

adanya  laporan  yang  salah  saji  telah  dideteksi  dan  didefinisikan sebagai  

independensi  auditor.    Oleh  karena  itu,  berdasarkan  definisi  tersebut kualitas 

audit merupakan suatu fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi laporan  
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yang  salah  saji  dan  independensi  auditor yang  dinilai  oleh  pasar 

(Simanjuntak, 2008). Basuki  (2006),  mengatakan kualitas  audit  adalah  

pemeriksaan  yang  sistematis  dan  independen  untuk menentukan  aktivitas,  

mutu  dan  hasilnya  sesuai  dengan  pengaturan  yang  telah direncanakan  dan  

apakah  pengaturan  tersebut  diimplementasikan  secara  efektif dan cocok 

dengan tujuan (Simanjuntak, 2008). 

Wakins  (2004),  menyebutkan  bahwa  terdapat berbagai dimensi dari 

kualitas  audit.   Hal  ini dapat dilihat dari hubungan  antara komponen  kualitas  

audit  yaitu  produk  yang  dihasilkan  dari  kualitas  audit  dan pengaruhnya 

terhadap informasi laporan keuangan.  Komponen dari kualitas audit adalah 

reputasi auditor dan kekuatan monitoring auditor yang didapatkan dari para 

profesional dan literatur akademis (Simanjuntak, 2008). 

Dari  keterangan  tersebut  maka  dengan  ini  peneliti  dapat  

menyimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses 

dalam melakukan tugas  audit  yang  dilakukan  oleh  seorang  auditor  sehingga  

menghasilkan  suatu laporan  audit  yang  dinilai  berdasarkan  faktor-faktor  yang  

dapat mempengaruhi kualitas audit. 

2.2.3  Independensi 

 Standar  Auditing  Seksi  220.1  (IAI:2001)  menyebutkan  bahwa 

independensi bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena 

auditor  melaksanakan  pekerjaannya  untuk  kepentingan  umum.  Oleh  karena  

itu auditor  tidak  dibenarkan  memihak  kepada siapapun,  sebab  bagaimanapun 
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sempurnanya  keahlian  teknis  yang  dimiliki,  auditor  akan  kehilangan  sikap  

tidak memihak  yang  justru  sangat  diperlukan  untuk  mempertahankan  

kebebasan pendapatnya (Singgih, 2010). 

 Mulyadi  (2002) mengatakan  bahwa  dalam  semua  hal yang  

berhubungan dengan  perikatan,  independensi  dalam  sikap  mental  harus  

dipertahankan  oleh auditor. Arens dkk (1996) mengatakan  bahwa  independensi  

dalam  audit  berarti  cara pandang  yang  tidak  memihak  di  dalam  pelaksanaan,  

pengujian,  evaluasi  hasil pemeriksaan, dan  penyusunan  laporan  audit. 

Independensi  harus  dipandang sebagai  salah  satu  ciri  auditor  yang  paling  

penting. Karena  banyak  pihak  yang mengharapkan  untuk  mendapatkan  suatu  

pandangan  yang  tidak  memihak  dari kelayakan  laporan  keuangan  hasil  

auditan.  Sikap tidak  memihak  ini  dapat diklasifikasikan dalam dua sudut 

pandang (Rimawati, 2011), yaitu : 

1. Independensi dalam sikap mental  (Independence  in  fact) yang berarti 

akuntan dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

2. Independensi  dalam  penampilan  (Independence  in  appearance)  yang  

berarti akuntan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan 

keuangan. 

Antle  (1984) mendefinisikan  independensi sebagai  suatu  hubungan  

antara  akuntan  dan  kliennya  yang  mempunyai  sifat sedemikian  rupa  sehingga  

temuan  dan  laporan  yang  diberikan  auditor  hanya dipengaruhi  oleh  bukti-
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bukti  atau  prinsip-prinsip  profesionalnya (Mayangsari, 2003) .  Supriyono 

(1998)  membuat  kesimpulan  mengenai  pentingnya independensi akuntan 

publik sebagai berikut : 

1. Independensi merupakan syarat yang penting bagi profesi akuntan publik 

untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen 

kepada pemakai informasi. 

2. Independensi diperlukan oleh  akuntan publik untuk memperoleh 

kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan 

keuangan. 

3. Independensi  diperoleh  agar  dapat  menambah  kredibilitas  laporan  

keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

4. Jika  akuntan  publik  tidak  independen maka  pendapat  yang  dia  

berikan  tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. 

5. Independensi  merupakan  martabat  penting  akuntan  publik  yang  secara 

berkesinambungan perlu dipertahankan. 

Dari  keterangan  tersebut  maka  dengan  ini  peneliti  dapat  

menyimpulkan bahwa independensi merupakan  suatu  bentuk  sikap  untuk 

mempunyai  pendirian yang  kuat  agar  tidak  dapat mudah  dipengaruhi  oleh  

siapapun  dalam melakukan proses  audit  dan memberikan  opini  audit  yang  

dituangkan  dalam  laporan  audit sehingga  dapat  menghasilkan  laporan  audit  

yang  memiliki  independensi  yang tinggi (Indah, 2010). 
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2.2.4 Time Budget Pressure 

De  Zoort  dan  Lord  (1997) ,  menyebutkan ketika  menghadapi  

tekanan  anggaran  waktu,  auditor  akan  memberikan  respon dengan  dua  cara,  

yaitu;  fungsional  dan  disfungsional (Simanjuntak, 2008).  Tipe  fungsional  

adalah perilaku  auditor untuk  bekerja  lebih  baik  dan  menggunakan  waktu  

sebaik- baiknya,  hal  ini  sesuai  juga  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  

Glover (1997),  yang  mengatakan  bahwa  anggaran  waktu diidentifikasikan 

sebagai suatu potensi untuk meningkatkan penilaian audit (audit judgement) 

dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan 

menghindari penilaian yang tidak relevan. Sementara  itu  tipe  disfungsional  

perilaku  auditor  yang  dikemukakan  oleh Rhode  (1978), mengatakan  bahwa  

tekanan  anggaran waktu  berpotensi menyebabkan  perilaku  penurunan  kualitas  

audit (Simanjuntak, 2008). 

 Kelly et.al 2005  menyebutkan time budget pressure merupakan suatu 

keadaaan yang menunjukan bahwa auditor dituntut untuk melakukan efisiensi 

terhadap anggaran waktu yang telah disusun dan telah ditetapkan atau terdapat 

pembatasan waktu dalam anggaran yang cenderung ketat dan kaku (Herningsih, 

2001). Anggaran waktu (time  budget)  disusun  digunakan  untuk  memprediksi  

waktu  yang  dibutuhkan setiap tahap pelaksanaan program audit untuk berbagai 

tingkat auditor (Rimawati, 2011). 

Dari  keterangan  tersebut  dengan  ini  maka  peneliti  dapat  

menyimpulkan bahwa time  budget  pressure merupakan  suatu  bentuk  tekanan 
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anggaran waktu terhadap  program  kerja  seorang  auditor  dalam  melaksanakan  

tugas  auditnya sehingga  dapat  mengganggu  program  kerja  seorang  auditor  

dalam  melakukan tugas audit. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  dengan judul  penelitian 

“Pengaruh Time  Budget  Pressure terhadap  Kualitas  Audit  dengan  

Independensi  sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  pada  BPK RI 

Perwakilan  Provinsi  Jawa Barat)” yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul dan Objek Hasil 

1. Fenti Nurlaely 

(2010) 

Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, dan Time 

Budget Pressure terhadap 

Kualitas Audit 

Objek : BPKP Provinsi 

Jawa Tengah 

Kompetensi, independensi, dan 

time budget pressure 

berpengaruh secara simultan 

terhadap kualitas audit. Secara 

parsial kompetensi dan time 

budget pressure memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap kualitas audit, 

sedangkan independensi 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas 

audit. 

2. Elisha Muliani 

Singgih dan 

Icuk Rangga 

Bawono 

(2010) 

Pengaruh Independensi, 

Pengalaman, Due 

Professional Care Dan 

Akuntabilitas Terhadap 

Kualitas Audit  

Objek : KAP “Big 

Four” di Indonesia 

Independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit, 

pengalaman tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit, due 

professional care berpengaruh 

terhadap kualitas audit, dan 

Akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

3. Hanny,S.E. , 

M.Si . ,Ak 

(2011) 

Pengaruh Kompetensi 

Dan Independensi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit 

Objek : KAP di Malang, 

Bali, dan Yogyakarta. 

Kompetensi dan independensi 

tidak berpengaruh secara 

signifikan 
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No Penulis Judul dan Objek Hasil 

4. Goodman 

Hutabarat 

(2012) 

Pengalaman Time 

Budget Pressure Dan 

Etika Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

Objek : KAP di Jawa 

Tengah 

Time budget pressure dan etika 

auditor berpengaruh secara 

signifikan 

5. Piter 

Simanjuntak 

(2008) 

Pengaruh Time Budget 

Pressure Dan Resiko 

Kesalahan Terhadap 

Penurunan Kualitas Audit 

(Reduced Audit Quality) 

Objek : KAP di 

Jakarta 

Time budget pressure dan 

resiko audit memberikan 

pengaruh dalam perilaku 

penurunan kualitas audit 

6. Nike Rimawati 

(2011) 

Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Independensi Auditor 

Objek : KAP di Semarang 

Intervensi manajemen klien 

berpengaruh  negatif dan 

signifikan, pemutusan hubungan  

kerja  dan 

penggantian  auditor 

berpengaruh  negatif  dan 

signifikan, lamanya hubungan 

audit berpengaruh negatif dan 

signifikan, high  fee audit 

berpengaruh positif dan 

signifikan, tight  audit  time 

budget berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan, sanksi 

atas  audit over  time  budget 

berpengaruh positif dan 

signifikan. 

7. Yoga 

Dutadasanovan 

(2013) 

Pengaruh Time Budget 

Pressure terhadap kualitas 

audit dengan 

Independensi sebagai 

variabel intervening 

Objek : BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa 

Tengah 

Time budget pressure 

berpengaruh terhadap kualitas 

audit dengan independensi 

sebagai  variabel  intervening.  

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Suatu  instansi negara  yang  menggunakan  keuangan  negara haruslah 

memiliki laporan keuangan yang dapat dipercaya serta memiliki kredibilitas yang 

tinggi. Karena  dengan memiliki  kredibilitas  yang  tinggi,  laporan  keuangan  
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yang dibuat  oleh  instansi  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  

pertanggungjawaban kepada  publik  atas  pemakaian  uang  negara. Untuk  

mencapai  kredibilitas  yang tinggi,  laporan keuangan  tersebut haruslah diperiksa 

oleh  auditor  yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi agar pendapat yang 

dikeluarkan oleh auditor independen tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada publik. 

BPK sebagai satu-satunya badan eksternal yang bertugas untuk mengaudit 

keuangan  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  tugas  dan  fungsinya 

dengan  baik  sesuai  dengan  SPKN.  Dengan  standar  yang  telah  dibuat  

tersebut diharapkan BPK dapat melaksanakan tugasnya untuk mengontrol dan 

mengawasi keuangan negara. Dimana keuangan negara yang telah digunakan oleh 

pemerintah tersebut  akan  dimintai  pertanggungjawabannya  oleh  rakyat  yang  

diwakili  oleh DPR.  Maka  dari  itu  tugas  dan  fungsi  audit  yang  dilakukan  

oleh  BPK  harus memiliki  kualitas  audit  yang  baik. Kualitas  audit  yang  baik  

merupakan  syarat penting  dalam melakukan  audit  pada  laporan  keuangan  

suatu  instansi. Kualitas audit  yang  baik  dapat  tercapai  dengan baiknya 

independensi  yang  dimiliki  oleh auditor  independen  sehingga  dalam 

melakukan  tugas  auditnya,  auditor  tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 

baik tanpa terpengaruh tekanan dari pihak luar yang dapat menyebabkan 

menurunnya kualitas audit. Dengan  independensi yang tinggi  dari  auditor  

independen  diharapkan  dapat  membuat  kualitas audit  yang dilakukan oleh 

auditor independen tersebut menjadi baik. 
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Independensi  dari  auditor  independen  tersebut  dapat  terganggu  dengan 

adanya time  budget  pressure,  yang  dapat  membuat  independensi  dari  auditor 

tersebut menurun karena adanya tekanan waktu untuk menyelesaikan tugas audit. 

Time  budget  preesure tersebut  dapat  mengganggu  independensi  dari  auditor 

independen karena dengan anggaran waktu yang  terbatas membuat auditor harus 

dengan cepat menyelesaikan tugasnya. 

Time  budget  pressure juga  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit.  

Dimana dengan time budget pressure yang tinggi dapat menyebabkan 

menurunnya tingkat kualitas audit. Karena dengan anggaran waktu yang terbatas 

menyebabkan auditor harus  memperketat  program-program  yang  dilaksanakan  

untuk  dapat menyesuaikan dengan waktu  yang  terbatas,  sehingga audit  yang 

dilakukan  tidak dapat  dilakukan  dengan  lebih  teliti  dan  hati-hati  karena  

adanya  batasan  waktu yang  telah dianggarkan  tersebut. Berdasarkan penjelasan 

pada kerangka berpikir tersebut maka dapat dihasilkan gambar kerangka berpikir 

sebagai berikut     (Gambar 2.1) : 

Gambar 2.1  
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Keterangan Gambar 2.1 : 

 = Pengaruh Langsung 

   = Pengaruh Tidak Langsung 

 

2.5 Hipotesis   

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 = Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

H2 = Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap independensi. 

H3 =Time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit dengan 

independensi sebagai variabel intervening. 

 


