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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang 

sangat diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan auditan, sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang di audit dapat 

dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis 

mengemukakan beberapa definisi auditing menurut para ahli. 

Menurut Arens et. al., (2003:15) auditing yaitu : 

“Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk 

menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh 

seseorang yang kompeten dan independen”. 

 

Menurut Mulyadi (2002:9) menyebutkan pengertian auditing secara umum, yaitu : 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapakan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. 

 

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, beberapa kata kunci 

yang terkait dengan pengertian auditing adalah sebagai berikut : 

1. Proses yang sistematis (Systematical Process) 

Artinya proses audit menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur 

yang logis, terstruktur dan diorganisasikan dengan baik, selain itu juga 

proses audit dilaksanakan dengan formal. 
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2. Asersi (Assertion) dan kriteria yang ditetapkan (Established Criteria) 

Auditing dilakukan terhadap suatu asersi (pernyataan tertulis) yang menjadi 

tanggung jawab pihak tertentu. Asersi ini disebut juga sebagai informasi 

karena mengandung informasi tentang sesuatu yang akan dievaluasi. Selain 

asersi, proses auditing juga harus didukung dengan standar (kriteria) yang 

ditetapkan (Established Criteria) yang menunjukan sesuatu (kondisi) yang 

seharusnya. 

3. Pengumpulan dan evaluasi bukti (Evidence) 

Bukti merupakan suatu informasi yang dikumpulkan auditor yang 

digunakan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

asersi dengan kriteria yang ditetapkan, yang dapat berupa informasi yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, verifikasi catatan-catatan dan 

dokumen perusahaan, hasil pengamatan fisik dan sebagainya. 

4. Kompeten, independen, dan objektif 

Auditing harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, dalam arti 

mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis profesi, 

independen dalam arti mampu membebaskan diri dari berbagai kepentingan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penugasan audit, sehingga akan 

menimbulkan perilaku yang objektif seorang auditor dalam arti auditor 

tersebut tidak akan memihak dan tidak bias dalam mengemukakan pendapat 

dan tidak pula berprasangka. 
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5. Laporan kepada pihak yang berkepentingan (Reporting) 

Pelaporan hasil auditing merupakan hasil akhir proses auditing. Inti laporan 

auditing adalah pernyataan pendapat atau simpulan mengenai tingkat 

kesesuaian antara asersi (informasi) dengan kriteria yang ditetapkan. 

Sedangkan pengertian auditing berdasarkan sudut pandang profesi akuntan 

publik adalah : 

“Pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah 

laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi 

tersebut” (Mulyadi, 2002:11). 
 
 

2.1.2 Jenis Auditing 

Boynton et. al., (2001:5) mengemukakan mengenai tiga jenis audit, yaitu 

sebagai berikut :  

“Audits are generally classified in to three categories: Financial Statement, 

Complience or Operational”. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga jenis audit tersebut : 

1. Audit Operasional (Operational Audits) 

Merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan prosedur dan metode-metode 

suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan atau 

efisiensi organisasi. 

2. Audit Kepatuhan (Complience Audits) 

Merupakan audit yang bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah 

mentaati prosedur, kebijakan atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang, yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian 
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bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan apakah kegiatan-kegiatan 

baik kegiatan financial maupun operasional auditee telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. 

3. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audits) 

Merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan dan melaporkan apakah 

laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan sebagaimana mestinya 

(layak saji) yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 

 
Gambar 2.1 

Jenis/Tipe Audit 

 

Tipe Audit
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Sumber: Mulyadi (2002:33) 
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2.1.3 Standar Auditing 

Standar Profesional Akuntan Publik (2001:001.8) menyatakan bahwa : 

“Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. 

Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan 

Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan 

utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan 

audit”.  
 

 Standar auditing terdiri dari 10 standar yang terbagi dalam tiga kelompok, 

yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar 

Umum mengatur mutu professional auditor dan persyaratan pribadi auditor, Standar 

Pekerjaan Lapangan mengatur berbagai pertimbangan yang harus dipergunakan 

dalam pelaksanaan pekerjaan audit, dan Standar Pelaporan mengatur berbagai 

pertimbangan yang harus dipergunakan dalam menyusun laporan audit. Semua 

standar saling berkaitan erat dan saling bergantung antara satu sama lainnya. 

Berikut ini adalah rincian Standar Auditing : 

1. Standar Umum 

1) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan. 

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 
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2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

dieroleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

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

pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

3. Standar Pelaporan 

1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2) Laporan audit harus menunjukan keadaan yang di dalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal 

yang sama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor 

harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika 

ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.  
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Gambar 2.2 

Hirarki Standar Auditing, Pernyataan Standar Auditing, dan Interprestasi 

Pernyataan Standar Auditing 
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Sumber : Mulyadi (2002:39) 

 

2.1.4 Proses Audit atas Laporan Keuangan 

Menurut Mulyadi (2002:121) tahap audit atas laporan keuangan meliputi :: 

1. Penerimaan penugasan audit 

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan 

keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari klien. Enam 
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langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan 

penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, yaitu : 

1) Mengevaluasi integritas manajemen. 

2) Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. 

3) Menilai kompetensi untuk melakukan audit. 

4) Mengevaluasi independensi. 

5) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan. 

6) Membuat surat penugasan audit. 

2. Perencanaan Audit 

Setelah menerima penugasan audit dari klien, langkah berikutnya adalah 

perencanaan audit. Ada delapan yang harus ditempuh, yaitu : 

1) Memahami bisnis dan industri klien. 

2) Melaksanakan prosedur analitis. 

3) Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. 

4) Mempertimbangkan risiko bawaan. 

5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo 

awal dan jangka waktu penugasan klien berupa audit tahun I. 

6) Mengembangkan strategi awal terhadap asersi  signifikan. 

7) Me-Review informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban 

legal klien. 

8) Memahami struktur pengendalian intern klien. 

3. Pelaksanaan Pengujian Audit  

Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan utamanya 

adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur 
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pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. secara 

garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga: 

1) Pengujian analitis (Analytical Tests) 

2) Pengujian pengendalian (Tests of Control) 

3) Pengujian substantif (Substantive Test) 

4. Pelaporan Audit 

Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan 

laporan audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusun laporan keuangan 

auditan (Audited Financial Statement), penjelasan laporan keuangan (Notes 

to Financial Statement) dan pernyataan pendapat auditor. 

 

2.2 Akuntan Publik 

2.2.1 Pengertian Akuntan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

43/KMK.017/1997 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 tentang Jasa Akuntan Publik, 

memberikan pengertian mengenai Akuntan Publik sebagai berikut : 

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan 

untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik”. 

Selanjutnya dalam BAB II mengenai Bidang Pekerjaan Pasal 2 disebutkan 

mengenai lingkup bidang pekerjaan Akuntan Publik sebagai berikut : 

(1) Akuntan Publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit 

umum, audit khusus, atetasi, dan review. 
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(2) Akuntan Publik dapat pula menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa 

konsultasi, perpajakan, dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan 

akuntansi. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah 

akuntan yang telah mempunyai register untuk menjalankan pekerjaan akuntan 

publik, seperti audit umum, audit khusus, atestasi, review, jasa konsultasi, 

perpajakan, dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi. 

 

2.2.2 Jasa Akuntan Publik 

Menurut Mulyadi (2002:5) jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik 

secara umum ada dua, yaitu : 

1. Jasa Atestasi (Atestation) 

Atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang 

yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai 

dalam semua hal yang signifikan, dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa 

atestasi merupakan jenis jasa assurance di mana akuntan publik 

menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang 

kehandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain.  

Jasa Atestasi akuntan publik dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu : 

1) Auditing 

Jasa auditing mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang 

mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi 

yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. 

 



28 

 

 

2) Pemeriksaan (Examination) 

Examination merupakan jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik 

yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang 

dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

3) Penelaahan (Review) 

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur 

analitis terhadap keuangan suatu entitas, dengan tujuan memberikan 

keyakinan atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan 

tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibanding dengan 

keyakinan positif yang diberikan akuntan publik dalam jasa auditing dan 

jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan akuntan 

publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa review 

dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa auditing dan jasa 

pemeriksaan. 

4) Prosedur yang Disepakati (Agreed Upon Procedures) 

Merupakan jasa atestasi atas asersi manajemen yang dilaksanakan oleh 

akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien 

dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang 

disepakati. 

2. Jasa non-atestasi  

Jasa non-atestasi adalah jasa dimana kantor akuntan tidak mengeluarkan 

suatu komunikasi tertulis yang menyatakan suatu pendapat, keyakinan 

negatif, ringkasan, temuan, atau kesimpulan tentang keandalan suatu asersi 
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tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak manajemen. Jasa non-

atestasi meliputi: 

1) Jasa Kompilasi (Accounting and Compilation) 

Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa 

akuntansi kliennya seperti pencatatan (manual maupun dengan 

komputer), transaksi akuntansi, sampai penyusunan laporan keuangan. 

2) Jasa Perencanaan Keuangan (Financial Planning) 

Meliputi berbagai jenis jasa yang mencakup, menginterprestasi, dan 

menambah nilai informasi keuangan. Misalnya perencanaan pajak, 

analisis laporan keuangan sampai dengan strukturisasi portofolio 

investasi. 

3) Jasa Konsultasi Manajemen 

Jasa ini memberikan kemungkinan pada klien untuk meningkatkan 

kemampuan dan sumber dayanya dalam rangka mencapai pembenahan 

sistem ekonomi sampai dengan keikutsertaan dalam penyusunan strategi 

pemasaran serta pemanfaatan instalasi komputer. 

 

2.2.3 Organisasi Akuntan Publik 

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 

(2001:20000.1), disebutkan bahwa : 

“KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang 

pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik”. 
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Dengan kata lain KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh 

profesi akuntan publik bagi masyarakat. Suatu kantor akuntan yang sudah cukup 

besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang diberikan. Misalnya, bagian audit, 

jasa manajemen, perpajakan, serta penelitian dan latihan. Pembagian ini 

dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai mengembangkan keahlian mereka ke 

bagian yang sesuai dengan pengetahuan preferensi mereka sehingga memungkinkan 

pemberian jasa yang lebih baik bagi klien.  

 

2.2.4 Standar Profesional Akuntan Publik 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan modifikasi berbagai 

standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik-IAI 

sebagai panduan bagi akuntan publik dalam melaksanakan berbagai jasa kepada 

masyarakat. SPAP ini disusun guna memenuhi tuntutan peningkatan mutu jasa yang 

diberikan (SPAP, 2001:001.7). 

SPAP per 1 Januari 2001 terdiri atas enam tipe standar profesional sebagai aturan 

mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu : 

1. Standar Auditing  

Merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing 

terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing 

(PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus 

diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. 

2. Standar Atestasi 

Memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang 

mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan oleh jasa audit atas 
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laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, 

serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih 

rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar 

Atestati terdiri dari 11 standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Atestasi (PSAT). 

4. Standar Jasa Akuntansi dan Review 

Standar ini memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa 

akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review (PSAR). 

5. Standar Jasa Konsultasi 

Standar ini memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa 

konsultasi bagi kliennya melalui KAP. 

6. Standar Pengendalian Mutu 

Standar ini memberikan panduan bagi KAP di dalam melaksanakan 

pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya agar mematuhi 

berbagai sumber yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan 

Publik dan Aturan Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh 

Kompartemen Akuntan Publik IAI. 

7. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan bagian dari kode 

etik IAI yang mengatur anggotanya yang menjalankan profesi akuntan 

publik. Aturan ini ditetapkan oleh rapat anggota IAI Kompartemen Akuntan 

Publik dan wajib ditaati oleh seluruh anggota serta staf profesional di suatu 

Kantor Akuntan Publik. 

Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari : 
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1) Independensi, integritas, dan objektivitas. 

2) Standar Umum Prinsip Akuntansi, meliputi Standar Umum, Keatuhan 

terhadap Standar, serta Prinsip-prinsip Akuntansi. 

3) Tanggung jawab kepada klien, meliputi kerahasiaan informasi klien dan 

fee profesional. 

4) Tanggung jawab kepada rekan, meliputi perbuatan dan perkataan yang 

mendiskreditkan, iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. 

 

2.3      Kualitas Audit 

2.3.1 Definisi Kualitas 

Kualitas memiliki banyak definisi untuk hal yang berbeda, dan bagi orang 

yang berbeda. Definisi kualitas menurut para ahli, antara lain: 

1. Menurut Lupiyoadi (2006) dalam Marliyati (2009) kualitas merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana 

keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan 

yang menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik 

itu memenuhi kebutuhannya.  

2. Menurut Joseph M. Juran (1989) dalam hardjosoedarmo (2004:68) 

kualitas adalah fitness for use/kesesuaian penggunaan. Juran 

memperkenalkan quality trilogy yang terdiri dari: 

1) Quality Planning/ Perencanaan Kualitas 

Perencanaan Kualitas merupakan proses untuk merencanakan kualitas 

sesuai dengan tujuan. Pada proses ini pelanggan diidentifikasikan dan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dikembangkan. 
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2) Quality Control/ Kontrol Kualitas 

Kontrol Kualitas merupakan proses mencapai tujuan selama operasi. 

Kontrol kualitas melalui lima tahap: 

(1) Menentukan apa yang seharusnya dikontrol 

(2) Menentukan unit-unit pengukuran 

(3) Mendapatkan standar kinerja 

(4) Mengukur kinerja, evaluasi dengan membandingkan antara kinerja 

sebenarnya dengan standar kinerja. 

3) Quality Improvement/Perbaikan Kualitas, untuk mencapai tingkat 

kinerja yang lebih tinggi. 

3. Menurut Wyckof dan Lovelock (2002) dalam Suparno Saputra (2007) 

yang menyebutkan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dari pengendalian atas tingkat keinginan konsumen. 

 
 
Murdick et. al., (1990) dalam Suparno Saputra (2007) menyatakan bahwa 

kualitas dari sebuah produk jasa ditentukan oleh persepsi konsumen jasa atau 

produk itu sendiri, yang ditentukan oleh serangkaian atribut-atribut dari jasa itu 

yang dapat memuaskan mereka. Oleh karena itu kualitas pada intinya 

membandingkan (1) tingkat atribut-atribut jasa mana yang diinginkan oleh para 

pengguna berdasarkan pengenalan jasa tersebut, (2) tingkat mana yang diinginkan 

dari tingkatan atribut-atribut ini yang dipersepsikan oleh para konsumen untuk 

digunakan. 

Menurut Parasuraman et. al., (1985) dalam Tjiptono (2008:146) 

menyatakan bahwa ada 2 atribut utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu 
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expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan 

sudah sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan 

memuaskan jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas 

jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas jasa yang 

diperoleh lebih rendah daripada jasa yang diharapkan maka kualitas jasa dikatakan 

kurang baik. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten. Dalam situasi yang berlainan kualitas diartikan secara berbeda-beda.  

Menurut Garvin (1990) dalam Ridwan Widagdo (2002) ada lima macam 

perspektif kualitas yang berkembang, antara lain : 

1. Trancedental Approach, yaitu pendekatan yang memandang bahwa kualitas 

sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui 

tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan.  

2. Product based approach, yaitu pendekatan yang menganggap bahwa 

kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan 

dapat diukur. 

3. User based approach, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran 

bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga 

produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk 

yang berkualitas paling tinggi. 

4. Manufacturing based approach, yaitu pendekatan yang bersifat supplay 

based dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau sama 

dengan persyaratannya. 
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5. Value based approach, yaitu pendekatan yang memandang kualitas dari segi 

nilai dan harga. 

Kelima perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas diartikan 

secara berbeda-beda. 

 

2.3.2 Definisi Kualitas Audit 

Apapun tugas yang dilakukan oleh auditor, yang dibutuhkan adalah sebuah 

hasil kerja yang berkualitas. Kualitas audit telah didefinisikan dengan berbagai cara. 

Watkins et. al., (2004) dalam Erna dan Rahmat (2010) mengidentifikasi 

beberapa definisi kualitas audit. Di dalam praktis, kualitas audit adalah seberapa 

sesuai audit dengan standar pengauditan. Di sisi lain, peneliti akuntansi 

mengidentifikasi berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda 

ini membuat definisi kualitas audit juga berbeda-beda. Ada empat kelompok 

definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et. al., (2004) dalam Erna 

dan Rahmat (2010). Antara lain: 

1. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai: 

“Probabilititas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan 

penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas 

nilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan 

auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut”.  

 

2. Lee, Liu dan Wang (1999) mendefinisikan kualitas audit sebagai: 

“Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan dengan opini 

wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung 

kekeliruan material”. 
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3. Davidson dan Neu (1993) kualitas audit adalah 

“Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor”.  

4. Wallace (1980) mendefinisikan kualitas audit sebagai: 

“Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise 

dan bias, dan meningkatkan kemurnian (fineness) pada data akuntansi”.   

De Angelo (1981) setuju dengan pendapat bahwa kualitas audit harus dilihat 

dari dua sisi, yaitu permintaan atau input atau berhubungan dengan pihak klien dan 

pasokan atau output atau berhubungan dengan pihak auditor. Dengan demikian, 

output dari audit adalah sebuah verifikasi independen terhadap data keuangan yang 

disusun oleh manajemen yang dilengkapi dengan opini sesuai dimensi kualitas. 

Karena auditor bertugas untuk memverifikasi data keuangan yang disusun oleh 

manajemen, maka kualitas audit didefinisikan sebagai: 

“The market-assessed joint probability that given auditor will both (a) 

discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the 

breach”. 

Poin-poin penting dari pengertian di atas adalah bahwa audit yang 

berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang 

yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki 

kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, 

memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dll. Sedangkan, 

auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran akan 

secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan 

melaporkan adanya pelanggaran atau independen auditor tergantung pada tingkat 

kompetensi mereka. 
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Watkins et. al., (2004) dalam Erna dan Rahmat (2010) berpendapat 

bahwa seharusnya kualitas auditor digambarkan dengan kualitas atau kekuatan 

pemonitoran yang dilaksanakan auditor. Auditor sebagai “mata” pemegang saham 

harus bisa memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh 

auditor lepas dari salah-saji material. Untuk bisa memberikan jaminan tersebut, 

maka auditor harus menggunakan sumber daya yang dimiliki. 

2.3.2.1 Atribut Kualitas Audit 

Berbicara kualitas, tentu tidak terlepas dari adanya aturan atau standar yang menjadi 

dasar pemenuhan kualitas. Menurut Jaka Winarna dan Rahmawati (2003) atribut 

kualitas audit diartikan sebagai : 

“Sesuatu yang melekat pada suatu hal, termasuk di dalamnya adalah 

karakteristik suatu barang atau jasa. Maksud kualitas sendiri adalah 

pekerjaan pengauditan itu sendiri, jadi atribut kualitas audit adalah hal-hal 

yang melekat pada pengerjaan pengauditan atau aktivitas auditor tersebut”. 

 

Kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau 

ukuran mutu audit serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan 

menggunakan prosedur yang bersangkutan. Berikut ini dijelaskan mengenai atribut 

atau dimensi standar di dalam kualitas audit menurut para ahli, antara lain : 

1. Menurut SPAP (2001) 

Dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, seorang auditor harus 

berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini standar auditing. Standar 

auditing terdiri dari Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar 

Pelaporan (SPAP 2001: 150.1), antara lain: 
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1) Standar Umum 

Standar ini mengatur syarat-syarat diri dari auditor yang bersifat pribadi dan 

berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Dengan kata 

lain, standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki 

oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

Standar ini mengatur mutu auditor dalam hal pengumpulan data dan 

kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit. 

3) Standar Pelaporan 

Standar ini mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan 

keuangan yang diauditnya secara keseluruhan dan memberikan panduan bagi 

auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit 

kepada pemakai indormasi keuangan. 

 
2. Menurut Salamun (1994) dalam Islahuddin dan Soesi (2002) seorang auditor 

juga harus memiliki kompetensi lain dibidang audit, yang ditunjukkan melalui: 

1) Pemahaman terhadap standar profesional akuntan publik (SPAP). 

2) Pemahaman terhadap audit dalam lingkungan proses data elektronik (PDE). 

Pemahaman terhadap aturan-aturan disclosure Bapepam. 

3) Pemahaman terhadap transaksi-transaksi keuangan seperti merger, akuisisi, 

franchise, leasing, derivatif. 

4) Pemahaman terhadap bahasa inggris. 
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Selain itu, menurut Salamun (1994) dalam Islahuddin dan Soesi (2002) masih 

ada tujuh sifat yang harus ada atau harus selalu ada melekat dalam diri para 

akuntan selain kompetensi yang bersifat teknikal di atas, antara lain: 

1) Betul-betul menghayati profesionalismenya sebagai etos kerja, 

2) Berwawasan luas dan bervisi tajam ke depan, 

3) Berwawasan luas dan berorientasi internasional dan multikultural, 

4) Berkarakter secara entrepreneur atau berwirausaha, 

5) Mempunyai kemampuan teknis tertentu (spesial), 

6) Mempunyai kepekaan atas tanggung jawab sosial kemasyarakatan, 

7) Berorientasi outward looking. 

 
3. Berdasarkan sudut pandang audit internal, menurut Sawyer (2006:542) standar 

atribut kualitas audit berisi tentang karakteristik berbagai organisasi dan 

individu yang melaksanakan aktivitas audit internal. Adapun standar atribut 

tersebut mencakup empat jenis, meliputi : 

1) Tujuan, Wewenang dan Tanggung Jawab, aktivitas audit internal harus 

dinyatakan secara resmi dalam suatu fakta, yang konsisten dengan standar 

dan disetujui oleh dewan. 

2) Independensi dan Objektivitas, aktivitas audit internal harus independen dan 

para auditor harus objektif dalam menjalankan pekerjaan mereka. 

3) Keahlian dan Kecermatan Profesional, penugasan harus dijalankan dengan 

keahlian dan kecermatan profesional yang tepat. 

4) Program Quality Assurance dan Perbaikan, program tersebut harus 

dirancang untuk membantu aktivitas audit internal memberi nilai tambah. 
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4. Carcello et. al., (1992) dalam Sari Zawitri (2009) menentukan faktor-faktor 

penentu kualitas jasa audit dengan melakukan survey terhadap pembuat laporan 

keuangan, pengguna dan auditornya. Carcello et. al., (1992) meringkas 41 

atribut kualitas audit menjadi hanya 12 atribut kualitas audit untuk 

menghubungkan kualitas audit dengan kepuasan klien/auditee, yaitu: 

1) Pengalaman tim audit dan KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan klien. 

2) Keahlian atau pemahaman terhadap industri klien. 

3) Responsif atas kebutuhan klien.  

4) Kompetensi anggota-anggota tim audit terhadap prinsip-prinsip akuntansi 

dan norma-norma pemeriksaan. 

5) Sikap independensi dalam segala hal dari individu-individu tim audit dan 

KAP.  

6) Anggota tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-hati.  

7) KAP memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas audit. 

8) Keterlibatan pimpinan KAP dalam pelaksanaan audit. 

9) Pelaksanaan audit lapangan. 

10) Keterlibatan komite audit sebelum, pada saat, dan sesudah audit. 

11) Standar etika yang tinggi dari anggota-anggota tim audit. 

12) Menjaga sikap skeptis dari anggota-anggota tim audit. 

 

2.4      Kepuasan Klien 

Menurut Engel (1990) mengungkapkan bahwa kepuasan klien merupakan 

evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 
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hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan klien. Sedangkan 

menurut Wilkie (1990) kepuasan klien merupakan suatu tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Jadi kepuasan 

merupakan sebuah fungsi persepsi terhadap suatu produk atau jasa dan 

pengharapannya terhadap performa produk atau jasa tersebut (Fandy Tjiptono, 

2008).  

Menurut Philip Kotler (2005) dalam Windasari (2010), dalam salah satu 

konsep pemasarannya “The marketing approach” yang didasarkan pada 

kepercayaan menyatakan bahwa tujuan bisnis dari suatu organisasi dapat dicapai 

dengan cara terbaik melalui pemberian kepuasan yang menyeluruh atau lengkap 

(complete satisfaction) pada pengguna terakhir yaitu pelanggan/klien. Kotler 

(2000: 36) menyebutkan bahwa : 

“Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or disappointment resulting 

from comparing a product’s perceived performance (or outcome) in relation 

to his or her expectations”. 

Berdasarkan definisi tersebut, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan 

harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dan harapan yang diinginkan. Apabila kinerja dibawah harapan, 

maka pelanggan kecewa, dan bila kinerja sesuai dengan harapan pelanggan maka 

akan puas.  
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Menurut Parasuraman et. al., (1985) dalam Fandy Tjiptono (2008:26) di 

dalam mengevaluasi  jasa, klien/pelanggan umumnya menggunakan beberapa 

atribut atau faktor berikut : 

1. Berwujud atau bukti langsung (Tangible) 

Meliputi penampilan dan fasilitas fisik peralatan atau perlengkapan, 

karyawan dan peralatan komunikasi harus menarik, lengkap, bersih dan 

selalu terpelihara dengan baik. 

2. Kehandalan atau dapat dipercaya (Reliability) 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan jasa yang dijanjikan 

dengan segera, akurat atau tepat waktu dan memuaskan atau dapat 

dipercaya. 

3. Daya tanggap atau kesigapan (Responsiveness) 

Kesediaan perusahaan atau kemauan para pegawai untuk membantu 

masyarakat atau pelanggan dengan segera memberikan pelayanan jasa 

secara tepat dan tanggap. 

4. Jaminan atau kepastian (Assurance) 

Tingkat pengetahuan, keahlian pegawai, kemampuan dan keramah tamahan 

atau kesopanan yang harus dimiliki pegawai dalam memberikan 

kepercayaan dan keyakinan kepada konsumen, bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu-raguan. 

5. Empati 

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para klien. 
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Menurut Caruana et. al., (2000) dalam Marliyati (2009) kepuasan klien  

mencakup empat konstruk utama, yaitu ekspektasi, kinerja, diskonfirmasi, dan 

kepuasan. Ekspektasi merupakan pengharapan yang dimiliki oleh konsumen dalam 

membeli suatu produk. Kinerja merupakan kemampuan produk dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Diskonfirmasi adalah situasi dimana 

ekspektasi lebih tinggi dari kinerja, sedangkan kepuasan adalah kondisi dimana 

ekspektasi konsumen yang dapat dipenuhi dari kinerja produk. 

Dalam perjalanan perkembangan dunia bisnis, tanggung jawab profesi 

akuntan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jasa pemakai akuntansi. 

Mengingat pentingnya fungsi akuntan publik, maka diperlukan berbagai usaha 

untuk menjaga kualitas akuntan publik agar kepercayaan masyarakat pada profesi 

ini tidak berkurang dan pemakai jasa akuntan merasa puas. 

 

2.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien 

Kotler (1997) dalam Widia Astuty (2008) mengatakan bahwa kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. 

Berarti citra kualitas yang baik bukan dilihat dari pihak penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan persepsi para pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

merupakan perilaku menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Maka pelanggan yang 

memegang kendali, artinya pelanggan yang merasa puas cenderung karena kualitas 

yang diberikan oleh perusahaan.  

Tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para 

pelanggannya, ini merupakan salah satu perspektif perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja yang didasarkan pada paradigma costumer value (Mulyadi dan Jhony 
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Setiawan, 2000 dalam Ridwan Widagdo, 2002). Demikian halnya bahwa dalam 

Kantor Akuntan Publik yang berspektif costumer dimana klien sebagai pelanggan, 

patut menyadari kebutuhan atau keinginan klien. Sebagaimana telah disebutkan 

kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten, maka audit sebagai produk jasa Kantor Akuntan 

Publik harus memiliki kualitas tertentu yang diharapkan akan mampu untuk 

memenuhi harapan pelanggan, dalam hal ini klien. 

Menurut Fornell (1996) dalam Sari Zawitri (2009) menyatakan bahwa 

kepuasan pada dasarnya meliputi tiga hal yaitu kualitas yang dirasakan, nilai yang 

dirasakan dan harapan pelanggan. Selanjutnya untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan, dapat dilihat dari tolok ukur, yaitu: bilamana tercapainya keseimbangan 

dari apa yang diharapkan dengan apa yang dirasakan. Bila sesuatu yang dirasakan 

oleh pelanggan itu melebihi harapan mereka maka ia akan puas. Menilai sesuatu 

yang dirasakan, ukuran kualitas merupakan salah satu kriteria yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan. Begitu juga yang terjadi pada penilaian kualitas jasa 

audit dalam memenuhi harapan auditee sebagai pelanggan mereka. 

Menurut Windasari (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

pelanggan akan merasa dipenuhi keinginannya apabila hasil atau kualitas dari jasa 

yang dilakukan mempunyai output tinggi, biaya yang dikeluarkan kecil serta 

pelayanan yang diberikan dapat memenuhi keinginan pelanggan. Maka diperlukan 

strategi untuk mencapai itu semua dalam memformulasikan dan 

mengimplementasikan dalam rangka menghasilkan output yang memberikan nilai 

tinggi. 



45 

 

 

Berbagai literatur marketing telah menggambarkan adanya sisi yang berbeda 

antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Sisi yang berbeda tersebut juga 

bisa didapatkan pada berbagai literatur yang membahas tentang pelayanan profesi. 

Sebagai mana yang dikatakan oleh Hall dan Elliot (1993) dalam Ridwan 

Widagdo (2002) bahwa kualitas pelayanan sering dilihat memiliki hubungan yang 

erat dengan kepuasan klien. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa terciptanya kepuasan 

konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara 

produsen dan konsumen menjadi harmonis, menjadi dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

dapat menguntungkan perusahaan. Selaras dengan penelitian Crosby et. al., (1990) 

dalam Marliyati (2009) yang menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan/klien di 

masa lalu akan berdampak pada keputusannya untuk melanjutkan hubungan dengan 

pemberi jasa. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Fornel (1992) bahwa kepuasan 

pelanggan cenderung membentuk pola konsumsi pelanggan/klien dan akan 

menggunakan jasa atau produk yang sama.  

Tegasnya, kepuasan klien akan meningkat jika kualitas audit yang diberikan 

oleh kantor akuntan publik ditingkatkan. Hal ini didukung secara empiris oleh 

Behn et. al., (1997) bahwa  kualitas audit mempengaruhi kepuasan klien dimana 

kualitas audit terdiri dari beberapa atribut kualitas audit tertentu, yaitu pengalaman 

melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat 

pada standar umum, independensi, sikap hati-hati, komitmen yang kuat terhadap 

kualitas audit, keterlibatan pimpinan KAP, melakukan pekerjaan dengan tepat, 

keterlibatan komite audit, standar etika yang tinggi, dan sikap tidak mudah percaya.


