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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Terdapat beberapa definisi audit yang di kemukakan oleh beberapa para 

ahli akuntansi diantaranya : 

Menurut Arens et al. (2012:4) pengertian auditing adalah sebagai berikut : 

“Auditing is the accumulation and evalution of evidence abaut 

information to determine and report on the degree of coresspondance 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by competent,independent person”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa audit merupakan 

suatu proses akuntansi dan evaluasi bukti atas suatu informasi untuk menentukan 

apakah suatu informasi di sajikan secara wajar dalam batas-batas tertentu sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Menurut Agoes (2012:4) definisi auditing adalah sebagai berikut : 

“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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Pengertian  auditing secara umum memiliki unsur-unsur penting yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Suatu Proses Sistematik 

Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu 

rangkaian langkah atau prosedur yang logis, bererangka, dan 

terorganisir. 

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang 

mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, 

serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka 

terhadap bukti-bukti tersebut. 

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi 

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan 

kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi 

merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan 

penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan 

uang. Proses akuntansi inilah yang menghasilkan suatu pernyataan 

yang disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Menetapkan tingkat kesesuaian 

Pengumpulan bukti mengenai persyaratan dan evaluasi terhadap 

hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan 

kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria 
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tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula 

bersifat kualitatif. 

5. Kriteria yang telah ditetapkan 

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai 

pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa : 

a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif. 

b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh 

manajemen. 

c. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (generally 

accepted accounting principles). 

6. Penyampaian hasil 

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi 

(attestation). Penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam 

bentuk laporan audit (audit report). Atestasi dalam bentuk laporan 

tertulis ini dapat menaikan atau menurunkan tingkat kepercayaan 

pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak 

yang diaudit 

7. Pemakai yang berkepentingan 

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap 

laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti : 

pemegangsaham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi 

buruh, dan kantor pelayanan pajak. 
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2.1.2 Jenis Audit 

Dalam auditing terdapat beberapa jenis audit yang dilakukan, jenisnya 

antara lain adalah (Arens, 2008:16-18) 

1. Audit Laporan Keuangan  

Audit Laporan Keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan-yang merupakan informasi terukur yang 

akan diversifikasi- telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu. 

2.  Audit Operasioanal  

Audit Operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari 

prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi 

dan efektifitasnya. 

       3. Audit complience  

Audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit 

mengikuti prosedut, aturan, dan ketentuan tertentu yang ditetapkan 

oleh otoritas yang lebih tinggi. 

2.1.3 Standar Auditing 

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang 

dikelompokan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: (Agoes 2012:31) 
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a. Standar Umum 

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indepedensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.. 

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyususnan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemhiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

b. Standar Pekerjaan lapangan 

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten hasus disupervisi dengan semestinya. 

2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan awal sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang dilakukan. 

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

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit.. 

c. Standar Pelaporan 

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan 

telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 
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2) Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan 

dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya.  

3) Pengungkpan informative dalam laporan keuangan.harus 

dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan 

auditor. 

4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat 

mengenai laporan keuangansecara keseluruhan atas suatu asersi 

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika 

pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka 

alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan 

dengan laporan keuangan, maka laporan audit harus memuat 

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang 

dipikul oleh auditor (IAPI, 2011: 150.&150.2) 

2.1.4 Skeptisisme Profesional 

Menurut SPAP (2011,230.2) mendefinisikan skeptisisme profesional 

adalah sebagai berikut: 

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti 

audit.” 
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Seorang auditor dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan 

dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan 

dan penilaian bukti audit secara objektif. 

Dengan menggunakan sikap skeptisme profesional seorang auditor tidak 

harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinan bahwa 

manajemen adalah jujur. Penggunaan sikap skeptisme profesional auditor dapat 

digunakan ketika auditor menelaah bukti bukti yang sudah ada, lalu mendeteksi 

tanda tanda kecurangan yang terlihat atau yang dirasakan.  

Shaub dan Lawrence (1996) mengartikan skeptisisme profesional auditor 

sebagai berikut “professional scepticism is a choice to fulfill the professional 

auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s 

behavior…”. Skeptisisme profesional digabungkan ke dalam literatur profesional 

yang membutuhkan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan 

material (Gusti dan Ali, 2008:4) 

Menurut IFAC dalam Tuanakota (2011:78) mendefinisikan skeptisisme 

profesional atas bukti audit dalam konteks sebagai berikut: 

“Skepticism means the auditor makes a critical assesment, with a 

questioning mind, of the validity of audit evidance obtained and is alert to 

audit evidance that contradicts or brings into question the reliability of 

documents and responses to inquiries and other information obtained from 

management and those charged with governance” (ISA 200.16). 

 

Dalam ISA No.200 dikatakan bahwa sikap skeptisisme profesional berarti 

auditor membuat penaksiran yang kritis (critical assessment), dengan pikiran yang 

selalu mempertanyakan (questioning mind) terhadap validitas dari bukti audit 

yang diperoleh, waspada terhadap bukti audit yang bersifat kontradiksi atau 
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menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan realibilitas dari dokumen, dan 

memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan informasi lain yang 

di peroleh dari manajemen dan pihak yang terkait. Dengan adanya sikap 

skeptisme profesional auditor menjungjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas 

audit dan citra auditor tetap terjaga terjadi (Noviyanti, 2008: 108). 

Menurut Kurtz 1992 (dalam Quadackeres et al. 2007) skeptisisme yaitu : 

 “Skeptikos means to consider or exzmine, skeptis means inquary and 

doubt skeptics meansseeking clarification and definition, demanding 

reason, evidance or proof.” 

 

Dapat diambil kesimpulan dari pengertian diatas, bahwa skeptisisme 

merupakan sikap seseorang yang mempertimbangkan, menilai dari suatu kejadian 

tersebut, berusaha untuk mencari bukti, klarifikasi, dan penyesuaian dengan 

berbagai perpektif dan argumen 

Menurut Hurt et al. 2010 (dalam Sayed et al, 2010: 5-7) sifat skeptisisme 

profesional dibentuk oleh beberapa faktor, seperti : 

1. Questioning Mind 

Adalah karakter skeptis sesorang untuk mempertanyakan alasan, 

penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu. 

Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator : 

a) Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian 

yang jelas. 

b) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu 

hal. 
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2. Suspension on Judgment 

Adalah karakter skeptis yang mengindikasikan seseorang butuh waktu 

lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan 

menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan 

tersebut. 

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator : 

a) Membutuhkan informasi yang lebih lama. 

b) Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk 

membuat suatu keputusan. 

c) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum 

terungkap. 

3. Search for Knowledge 

Adalah karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu 

(curiosity) yang tinggi. 

Karakeristik skeptis inindibentuk dari beberapa indikator : 

a) Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru. 

b) Adalah sesuatu yang menyenangkan jika menemukan hal – hal 

yang baru. 

c) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum 

terungkap. 

4. Interpersonal Understanding 

Adalah karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman 

tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. 
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Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indicator : 

a) Berusaha untuk memahami perilaku orang lain. 

b) Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang 

berperilaku. 

5. Self Confidence 

Adalah sikap seseorang untuk percaya diri secara profesional untuk 

bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan. Percaya akan kapasitas 

dan kemampuan diri sendiri. 

6. Self Determination 

Adalah sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti 

yang sudah dikumpulkan. 

Karakter skeptis ini bentuk dari beberapa indikator : 

a) Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari 

orang lain. 

b) Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain. 

c) Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten 

(inconsistent). 

d) Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal. 

 

Michael K. Shaub dan Janice E. Lawrence (1996) mengindikasikan bahwa 

auditor yang menguasai etika situasi yang kurang lebih terkait dengan etika 

profesional dan kurang lebih dapat melaksanakan skeptisisme profesionalnya. 
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Faktor situasional merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan 

skeptisisme profesional auditor (Gusti dan Ali, 2008:6) 

Auditor di tuntut untuk melaksanakan sikap skeptisme profesionalnya 

sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat 

dan seksama. Sikap skeptisme dari auditor ini di harapkan dapat mencerminkan 

kemahiran profesional dari seorang auditor. Dengan sikap skeptisme profesional 

auditor ini, auditor di harapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang 

di tetapkan, menjungjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas dan etika profesi 

auditor tetap terjaga (Gusti dan Ali,2008:3). 

 

2.1.5 Time Budget Pressure  

De Zoort dalam Prasita dan Adi (2007:6) mendefinisikan Time Budget 

Pressure adalah sebagai berikut : 

“Time Budget Pressure adalah keadaan yang menunjukan auditor di tentut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah di susun 

atau terdapat pembatasan waktu dan anggran yang sangat ketat”. 

 

Time Budget Pressure merupakan gambaran normal dan sistem 

pengendalian auditor. Tekanan yang dihasilkan oleh time budget yang ketat secara 

konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional. Time Budget Pressure 

adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi 

terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu 

anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutiksno, 2010:3). 

Auditor seringkali bekerja dalam keterbatas waktu. Setiap KAP perlu 

untuk mengetimasi waktu yang di butuhkan (membuat anggaran waktu) dalam 
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kegiatan penggauditan. Anggaran waktu ini dibutuhkan guna menentukan kos 

audit dan mengukur efektifitas kinerja auditor. Namun seringkali anggaran waktu 

tidak realistis dengan pekerjaan yang di lakukan, akibatnya muncul perilaku-

perilaku kontraproduktif yang menyababkan kualitas audit menjadi lebih rendah. 

Anggaran waktu yang sangat terbatas ini salah satunya di sebabkan oleh tingkat 

persaingan yang semakin tinggi antar kantor akuntan publik (KAP). Alokasi yang 

lama seringkali tidak menguntungkan karena akan menyebabkan kos audit yang 

semakin tinggi. Klien bisa jadi berpindah ke KAP lain yang menewarkan fee audit 

yang lebih kompetitif  (Prasita dan Adi, 2007:2). 

Waktu pengauditan harus dialokasikan secara realistis, tidak terlalu lama 

atau terlalu cepat. Waggoner dan Cashell menyatakan bahwa alokasi waktu yang 

terlalu lama justru membuat auditor lebih banyak melamun atau berangan-angan 

dan tidak termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja. Sebaliknya apabila alokasi 

waktu yang diberikan terlalu sempit, maka dapat menyebabkan perilaku yang 

kontraproduktif, dikarenakan adanya tugas-tugas yang diabaikan. Dalam risetnya 

ini, Waggoner dan Cashell menemukan bahwa makin sedikit waktu yang 

disediakan (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka semakin besar 

transaksi yang tidak diuji oleh auditor (Prasita dan Adi, 2007:6). 

Time Pressure yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada 

auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu 

pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan 

time pressure ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya / sesuai 

dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti 
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ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam 

kondisi tanpa time pressure. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, 

ada kemungkinan bagi auditor untuk melalukan pengabaian terhadap prosedur 

audit bahkan pemberhentian prosedur audit (Lestari, 2010:18). 

Dalam praktiknya, time budget digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas audit merupakan komponen penting dalam penilaian kinerja 

auditor. Hal ini yang kemudian menimbulkan tekanan bagi auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah dianggarkan. Tekanan inilah 

yang memungkinkan auditor mengurangi kepatuhannya dalam mengikuti dan 

menjalankan prosedur audit (Nirmala dan Cahyonowati,2013:3). 

Alokasi waktu penugasan waktu audit biasanya ditentukan diawal 

penugasan. Auditor bisa menerima penugasan audit beberapa kali. Dalam hal ini 

pimpinan KAP menetapkan alokasi waktu audit yang sama untuk penugasan 

pertama maupun penugasan kedua. Saat melakukan audit pertama kali, auditor 

dapat dikatakan mengalami bataasan waktu audit, karena auditor harus 

mempelajari terlebih dahulu karakteristik perusahaan klien, bagaiman sistem 

pengendalianya. Sedangkan saat melakukan penugasan audit untuk yang kedua, 

dan seterusnya auditor tidak perlu lagi mempelajari karakteristik perusahaan klien, 

karena auditor telah mempelajari perusahaan klien saat melakukan penugasan 

pertama kali (Rusyanti,2010:30) 

Di bawah tekanan-tekanan waktu, perhatian akan lebih berfokus pada 

tugas yang dominan seperti tugas pengumpulan bukti berkaitan dengan frekuensi 
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dan jumlah salah saji dan mengorbakan perhatian yang diberikan pada tugas 

tambahan seperti tugas yang diberikan aspek kualitatif atas terjadinya salah saji 

yang menunjukan potensi kecurangan pelaporan keuangan 

Dari paparan ini tampak bahwa tekanan anggaran waktu akan 

menghasilkan kinerja buruk auditor. Kualitas audit bisa menjadi semakin buruk, 

bila alokasi waktu yang dianggaran tidak realistis dengan kompleksitas audit yang 

diembannya. Coram dkk menghasilkan temuan terkait yang menunjukkan 

semakin menurunnya kualitas audit dikarenakan anggaran waktu yang sangat 

ketat (Prasita dan Adi, 2007:7). 

 

2.1.6 Kualitas Audit 

De Angelo dalam Alim et al. 2007:4 mendefinisikan kualitas audit sebagai 

berikut : 

“Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam 

sistem akuntansi kliennya”. 

 

Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaaan 

yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

pihak - pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan 

termasuk masyarakat. Tidak hanya bergantung pada klien saja (Alim et,al,2007:4) 

Kualitas audit atau Audit quality oleh Kane dan Velury didefinisikan 

sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. 

Banyak faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut seperti nilai 

akuntansi yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, termasuk 



24 
 

 
 

fleksibilitas penggunaan dari generally accepted accounting principles (GAAP) 

sebagai suatu aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang 

digambarkan pada laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, dan 

lain sebagainya (Simanjuntak, 2008:14). 

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. Pasuraman et, al menyatakan bahwa terdapat dua 

atribut utama yang mempengaruhi kualitas yaitu expected service dan perceived 

service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sudah memenuhi dengan yang 

diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan, begitu juga 

dengan jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal (Muhshyi, 2013:37). 

Widagdo et al.(2002:12) melakukan penelitian tentang atribut-atribut 

kualitas audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan klien. Terdapat 12 atribut yang digunakan dalam penelitian ini,  yaitu :  

1. Pengalaman melakukan audit 

2. Memahami industri klien 

3. Responsif atas kebutuhan klien taat pada standar umum 

4. Independensi 

5. Sikap hati-hati 

6. Komitmen terhadap kualitas audit 

7. Keterlibatan pimpinan KAP 
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8. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat 

9. Keterlibatan komite audit 

10. Standar etika yang tinggi, dan 

11. Tidak mudah percaya. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 atribut kualitas audit yang 

berpengaruh terhadap kepuasan klien, antara lain pengalaman melakukan audit, 

memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, 

komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit.  

Kualitas audit diukur dengan 4 aspek kualitas audit berdasarkan Financial 

Reporting Council (2006 : 16) yaitu : budaya dalam KAP; keahlian dan kualitas 

personal rekan dan staff audit; efektivitas proses audit; serta keandalan dan 

manfaat laporan audit (Singgih dan Bawono,2010:14-15) 

Dalam penelitian yang akan dilakukan kualitas audit seorang auditor 

diukur dengan apakah auditor independent tersebut dapat menemukan dan 

mendeteksi kesalahan, kecurangan, dan salah saji material dalam laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang sudah diaudit tersebut apakah sudah bisa 

diterima oleh klien, kreditor, pemegang saham, masyarakat dan lain sebagainya 

merupakan indicator kualitas audit seorang auditor independen. Jika laporan 

keuanganyang diaudit sudah diterima oleh klien dan para pengguna laporan 

keuangan maka auditor independen tersebut memiliki kualitas audit yang baik 

(Rusyanti,2010:34) 
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2.1.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian Variabel Metodologi Hasil 

Ridwan Widado 

(2002) 

Independen: 12 

atribut kualitas audit 

 

Dependen: 

Kepuasan Klien 

Analisis 

Regresi OLS 

Sikap skeptisme tidak 

mudah percaya 

termasuk dalam 12 

atribut kualitas audit 

Arie Wibowo 

dan Hilda 

Rossieta (2006) 

  

Independen: Masa 

penugasan audit, 

ukuran KAP dan 

regulasi audit 

 

Dependen: Kualitas 

Audit 

Regresi 

binary logit 

multivariate 

Belum dapat 

dibuktikan adanya 

pengaruh masa 

penugasan audit oleh 

KAP dan AP terhadap 

kualitas audit.  

 

Maghfirah Gusti 

dan Syahril Ali 

(2008) 

Independen: 

Skeptisme 

professional auditor, 

factor situasi audit, 

factor etika, 

pengalaman, 

keahlian audit 

 

Dependent: 

Ketepatan 

pemberian opini 

audit oleh akuntan 

publik 

Regresi linier 

berganda 

Skeptisme professional 

auditor dan ketepatan 

pemberian opini 

auditor oleh akuntan 

public terdapat 

hubungan yang 

signifikan. 

Bersambung ke halaman berikutnya 
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Table 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Penelitian Variabel Metodologi Hasil 

Rina Rusyanti 

(2010) 

Independen: sikap 

skeptisme auditor, 

profesionalisme, 

tekana anggaran 

waktu 

 

Dependent: kualitas 

audit 

Analisis 

Regresi linier 

berganda 

Sikap skeptisme dan 

professional auditor 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

sedangkan tekanan 

anggaran waktu tidak 

berpengaruh 

Abdul 

Mushshyi 

(2013) 

Independen: time 

budget pressure, 

resiko kesalahan dan 

kompleksitas 

 

Dependent: kualitas 

audit 

Regresi 

berganda 

Time Budget Pressure, 

Resiko Kesalahan dan 

Kompleksitas 

berpengaruh signifikan 

secara simultan 

terhadap Kualitas 

audit. 

Piter 

Simanjuntak 

(2008) 

Independen: time 

budget pressure dan 

risiko kesalahan  

 

Dependent: kualitas 

audit 

Regresi 

sederhana 

Pada tingkat tekanan 

anggran waktu tinggi, 

tingkat risiko 

kesalahan yang rendah 

dalam pelaksanaan 

tugas tidak 

menyebabkan 

rendahanya tingkat 

penurunan kualitas 

audit 

Andin Prasita 

dan Priyo Hari 

Adi (2007) 

Indenpenden: 

Pengaruh 

kompleksitas audit 

dan tekanan waktu 

 

Dependent: Kualitas 

audit dengan 

moderasi 

pemahaman 

terhadap sitem 

informasi 

Regresi 

sederhana dan 

regresi 

interaktif 

 Tekanan anggaran 

waktu mempunyai 

pengaruh negative 

terhadap kulaitas 

audit 

 Semakin tinggi 

tekanan anggaran 

waktu yang dihadapi 

seorang auditor, 

maka kualitas audit 

yang dihasilkan 

semakin rendah 

Bersambung ke halaman berikutnya 
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Table 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Suzy Noviyanti 

(2008) 

Independen: 

skeptisme 

professional auditor 

 

Dependent: 

mendeteksi 

kecurangan 

Regresi linier 

berganda 

Skeptisme professional 

auditor dan ketepatan 

pemberian opini 

auditor oleh akuntan 

public terdapat 

hubungan yang 

signifikan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hubungan Sikap Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit 

Ada tiga alsaan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan 

dengan tepat untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang 

mencukupi pada situasi yang di hadapi, untuk membantu menjaga biaya audit 

tetap wajar, dan menghindarkan kesalahan pahaman dengan klien. 

Dalam ISA No.200 dikatakan bahwa sikap skeptisme profesional berarti 

auditor membuat penaksiran yang kritis (critical assessment), dengan pikiran yang 

selalu mempertanyakan (questioning mind) terhadap validitas dari bukti audit 

yang diperoleh, waspada terhadap bukti audit yang bersifat kontradiksi atau 

menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan realibilitas dari dokumen, dan 

memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan informasi lain yang 

di peroleh dari manajemen dan pihak yang terkait. Dengan adanya sikap 

skeptisme profesional auditor menjungjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas 

audit dan citra auditor tetap terjaga terjadi (Noviyanti, 2008:108). 

Skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 
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Dengan menggunakan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh puas dengan 

bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapan manajamen adalah 

jujur. Di dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2011:230.2), menyatakan 

skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 

Shaub dan Lawrence dalam Gusti dan Ali (2008:4) mengartikan skeptisisme 

profesional auditor sebagai berikut 

 “Professional scepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s 

duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person’s 

behavior…”.  

 

Selain itu juga dapat diartikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit 

profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan prilaku 

orang lain (SPAP 2011 : 230). Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima 

begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk 

memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai objek yang di permasalahkan. 

Tampa skeptisisme professional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang 

di sebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit menemukan salah saji yang di sebabkan 

oleh kecurangan karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya 

(Noviyanti, 2008:103). 

Menurut Hurt et al, 2010 (dalam Sayed et al, 2010: 5-7) sifat skeptisisme 

profesional dibentuk oleh beberapa faktor, seperti : 

1. Questioning Mind 

Adalah karakter skeptisisme sesorang untuk mempertanyakan alasan, 

penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu. 
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Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator : 

a) Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian 

yang jelas. 

b) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu 

hal. 

2. Suspension on Judgmen 

Adalah karakter skeptisisme yang mengindikasikan seseorang butuh 

waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan 

menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan 

tersebut. 

Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator : 

a)  Membutuhkan informasi yang lebih lama. 

b)  Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat   

suatu keputusan. 

d) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum 

terungkap. 

3. Search for Knowledge 

Adalah karakter skeptisisme seseorang yang didasari oleh rasa ingin 

tahu (curiosity) yang tinggi. 

Karakeristik skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator : 

a) Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru. 

b) Adalah sesuatu yang menyenangkan jika menemukan hal – hal 

yang baru. 
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c) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum 

terungkap. 

4. Interpersonal Understanding 

Adalah karakter skeptisisme seseorang yang dibentuk dari pemahaman 

tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. 

Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator : 

a) Berusaha untuk memahami perilaku orang lain. 

b) Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang 

berperilaku. 

5. Self Confidence 

Adalah sikap seseorang untuk percaya diri secara profesional untuk 

bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan. Percaya akan kapasitas 

dan kemampuan diri sendiri. 

6. Self Determination 

Adalah sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti 

yang sudah dikumpulkan. 

Karakter skeptis ini bentuk dari beberapa indikator : 

a) Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari 

orang lain. 

b) Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain. 

c) Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten 

(inconsistent). 

d) Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal. 
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Menurut Shaub dan Lawrence dalam Gusti dan Ali (2008:5) dalam 

prakteknya auditor seringkali di warnai secara psikologis yang kadang terlalu 

curiga, atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap asersi manajemen. 

Alasan yang mendasari adalah karena sikap skeptisisme seorang auditor dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang di hasilkan. Dengan adanya sikap skeptisme 

auditor maka auditor dapat lebih baik mengevaluasi bukti audit sehingga mampu 

menemukan pelanggaran-pelanggaranyang ada pada laporan-laporan klien.     

Shaub dan Lawrence mengindikasikan bahwa auditor yang menguasai etika 

situasi yang kurang lebih terkait dengan etika profesional dan kurang lebih dapat 

melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Faktor situasional merupakan faktor 

yang penting dalam melaksanakan skeptisisme profesional auditor. 

Alasan yang mendasari adalah sikap skeptisisme seorang auditor dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dengan adanya sikap skeptisisme 

auditor maka auditor dapat lebih baik mengevaluasi bukti audit sehingga mampu 

menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada laporan keuangan klien. 

Dengan mengevaluasi bukti audit secara terus-menerus maka akan menghasilakan 

laporan keuangan yang berkualitas. 

 

2.2.2 Hubungan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit 

Time budget pressure adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau 

terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 

2010:3).  
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Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat, secara konsisten 

berhubungan dengan perilaku disfungsional. Dalam praktiknya, time budget 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit merupakan 

komponen penting dalam penilaian kinerja auditor. Hal ini yang kemudian 

menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

waktu yang telah dianggarkan. Tekanan inilah yang memungkinkan auditor 

mengurangi kepatuhannya dalam mengikuti dan menjalankan prosedur audit. 

Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan (Nirmala dan 

Cahyonowati,2013:3). 

De Zoort dalam Prasita dan Adi (2007) mendefinisikan Time Budget 

Pressure sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya 

yang dapat di berikan untuk melaksankan tugas. Sumber daya dapat di artikan 

sebagi waktu yang di gunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Time Budget 

Pressure adalah keadaan yang menunjukan auditor di tentut untuk melakukan 

efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah di susun atau terdapat pembatasan 

waktu dan anggran yang sangat ketat. 

Time Pressure yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada 

auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu 

pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan 

time pressure ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau 

sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit 

seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam 



34 
 

 
 

kondisi tanpa time pressure. Agar menepati anggaran waktu yang telah 

ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melalukan pengabaian terhadap 

prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit (Lestari, 2010:18). 

Menurut penelian Prasita dan Adi (2007 :16-17) dalam hasil penelitian 

adalah Time Budget Pressure mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit 

dan semakin tinggi  Time Budget Pressure yang di hadapi seorang auditor maka 

kualitas audit yang di hasilkan semakin rendah.  

Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi 

akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan 

perilaku yang mengancam kualitas audit, anatara lain penurunan tingkat 

pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti prinsip 

akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien 

secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah 

tingkat yang di terima. Menurut Margheim et al (2005:30) akan di dampak akibat 

karena tekanan waktu yaitu: 

“The impact of the two time pressures on cognitive problems depended on 

the level of the auditor being examined. Only time budget pressure was 

found to have a significant effect on senior auditors’ cognitive problems, 

while both types of time pressures had significant effects on perceived staff 

auditor cognitive problems. Again the effects of the two time pressures 

appeared to be additive for both the senior and staff auditor. Over all, the 

results of this study indicate that time pressure cannot be examined 

generally; rather, it must be decomposed into the i ndivi dual types of time 

pressure (time budget or time deadl i ne) to properly understand the 

effects the specific time pressure is having on auditors.” 

 

Alasan yang mendasari adalah bahwa kualitas audit seseorang akan sangat 

dipengaruhi oleh tekanan atau tuntutan tugas yang dihadapi. Time Budget 

Pressure yang sangat ketat bisa menyebabkan penurunan kualitas audit tetapi jika 
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Time Budget Pressure tersebut realistis maka kemungkinan seorang auditor 

menemukan pelanggaran-pelanggaran akan tercapai dengan baik dan dapat 

meningkatkkan kualitas audit seorang auditor.   

Berdasarkan uraian pemikiran uraian diatas maka penulis menggambarkan 

kerangka pemikiran sebagai beikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Auditor Klien 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

Kualitas Audit 

Time Budget Pressure 

(Tekanan Anggran Waktu) 
Skeptisisme Profesional 

Opini 

Hipotesis 3 
Hipotesis 1 

Hipotesis 2 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Sikap skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 

H2 : Time Budget Pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

H3 : Sikap skeptisisme profesional dan Time Budget Pressure berpengaruh  

terhadap kualitas audit, baik secara simultan maupun parsial. 


