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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HEPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Skeptisisme Profesional Akuntan Publik
Skeptisisme (skepticism) berdasarkan kamus Inggris Indonesia, An
English-Indonesian Dictionary (2005:530), berarti keragu-raguan, kesangsian,
ketidakpercayaan. Berdasarkan buku istilah akuntansi dan auditing, skeptisisme
berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat
dasar-dasar pembuktiannya (Islahuzzaman, 2012:429). Sedangkan profesional
menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:911), berarti sesuatu yang
bersangkutan

dengan

profesi,

memerlukan

kepandaian

khusus

untuk

menjalankannya.
Kee dan Knox’s (1970), dalam model Professional Skepticism Auditor
menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh faktor
pertimbangan individu, kecondongan etika, situasi, dan pengalaman.
Shaub dan Lawrence (1996), mengartikan skeptisisme profesional
sebagai berikut:
“professional skepticism is a chois to fulfill the professional auditor’s
study to prevent or reduce or harmful consequensces of another person’s
behavior”.
Secara spesifik dapat diartikan bahwa skeptisisme profesional adalah
suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keragu-raguan dan
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kesangsian. Skeptisisme professional auditor ditunjukan dengan berfikir kritis,
berpikir alternatif atau menunjukan sikap ragu.
Tuanakotta, Theodorus M. (2011:77-78), salah satu penyebab dari suatu
gagal audit adalah rendahnya skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional
yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang
nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (red flags,
warning sign) yang mengindikasikan adanya kesalahan (accounting error) dan
kecurangan (fraud). Auditor yang dengan disiplin menerapkan skeptisisme
profesional, tidak akan terpaku pada prosedur audit yang tertera pada program
audit. Skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan
kritis risiko yang dihadapi

dan memperhitungkan risiko tersebut dalam

bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien, memilih
metode dan teknik audit yang tepat, menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan
dan sebagainya).
International Federation of Accountants (IFAC) dalam Tuanakota,
Theodorus M. (2011:78), mendefinisikan professional skepticism dalam kontek
evidence assessment atau penilaian atas bukti, sebagai berikut:
“Skepticism means the auditor makes a critical assessment, with a
questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to
audit evidence that contradicts or brings in to question the realibility of
documents and responses to inquiries and other information obtained from
management and those charged with governance”.
Unsur-unsur profesional skepticism dalam definisi IFAC: 1. a critical
assessment, ada penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja; 2. with a
questioning mind, dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan
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mempertanyakan; 3. of the validity of audit evidence obtained, kesahihan dari
bukti audit yang diperoleh; 4. alert to audit evidence that contradicts, waspada
terhadap bukti audit yang kontradiktif; 5. brings into question the realibility of
evidence and responses to inquiries and other information, mempertanyakan
keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain; 6. obtained
from management and those charged with governance, yang diperoleh dari
manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan
Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230). skeptisisme profesional
auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan
melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan
pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan
publik untuk melaksanakan dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan
integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Pengumpulan
bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan
kecukupuan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama
proses audit, skeptisisme profesional harus digunakan selama proses audit.
Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga
tidak mengangap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam
menggunakan skeptisisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang
kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen tidak jujur.
Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Audit (“SA”)
200 (2013), dinyatakan bahwa skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan
terhadap antara lain hal-hal sebagai berikut: (1) Bukti audit yang bertentangan

21

dengan bukti audit lain yang diperoleh; (2) Informasi yang menimbulkan
pertanyaan tentang keandalan documen dan tanggapan terhadap permintaan
keterangan

yang

mengindikasikan

digunakan
adanya

sebagai

kemungkinan

bukti

audit;

(3)

Keadaan

yang

kecurangan;

(4)

Kondisi

yang

menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan
oleh standar audit.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, skeptisisme profesional secara spesifik
dapat diartikan sebagai suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk
keragu-raguan dan kesangsian. Skeptisisme profesional auditor ditunjukan
dengan berfikir kritis, berpikir alternatif, serta menunjukan sikap ragu atau sangsi.
Dalam menindaklanjuti keragu-raguan terhadap bukti audit yang diperoleh,
auditor akan melakukan prosedur audit tambahan, bertanya langsung, atau
melakukan prosedur konfirmasi untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.
Skeptisisme yang terlalu rendah akan memperburuk efektivitas audit, sedangkan
terlalu tinggi akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan.

2.1.2. Pengalaman Akuntan Publik
Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:227), pengalaman
adalah apa yang pernah dirasai (diketahui, dikerjakan, dan sebagainya).
Abdulmohammadi dan Wright (1987), dalam penelitiannya menemukan
bahwa pertimbangan auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat
kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.
Seorang audtior yang telah cukup mempunyai pengalaman audit, mungkin tidak
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akan mempunyai pandangan yang sama terhadap kasus yang dihadapi,
dibandingkan dengan seorang auditor pemula yang belum mempunyai
pengalaman.
Butt (1988), menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman akan
membuat judgment yang relatif lebih baik dalam tugas-tugasnya. Auditor dengan
jam terbang lebih banyak pasti sudah lebih berpengalaman bila dibandingkan
dengan auditor yang kurang berpengalaman.
Marchant, G. (1989), dalam penelitannya menemukan bahwa auditor
yang berpengalaman akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan melalui telaah analitis dan semakin tinggi
independensinya.
Libby dan Frederick (1990), menyatakan semakin banyak yang dimiliki
oleh seorang auditor maka semakin banyak pula sikap skeptisisme profesionalnya
dalam menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit.
Tubbs (1992),

dalam penelitiannya menemukan

bahwa auditor

independen yang berpengalaman lebih sensitif dalam mendeteksi kekeliruankekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan dalam audit.
Davis (1996), auditor independen dan berpengalaman menunjukan tingkat
perhatian selektif yang lebih baik terhadap informasi yang relevan dan lebih
mudah dalam menerapkan prinsip-prinsip etika.
Farmer et al, dalam Susetyo, Budi (2009), mengemukakan bahwa auditor
yang berpengalaman kurang menyetujui dibandingkan dengan auditor yang tidak
berpengalaman untuk menyetujui perlakuan akuntansi yang dipreferensikan klien.
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Mereka menyimpulkan justru auditor staf cenderung lebih memperhatikan dalam
mempertahankan dan menyenangkan klien dibandingkan para partner.
Menurut SPAP (2011), dalam melakukan tugas audit, auditor harus
memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis
entitas, organisasinya, dan karakteristik operasinya. Auditor juga harus
mempertimbangkan hal-hal yang memengaruhi industri tempat operasi entitas,
seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan teknologi, yang
berpengaruh terhadap auditnya. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh auditor
adalah praktik akuntansi yang umum berlaku dalam industri, kondisi persaingan,
dan, jika tersedia, tren keuangan dan rasio keuangan. Pengetahuan mengenai
bisnis entitas biasanya diperoleh auditor melalui pengalamannya dengan entitas
atau industrinya serta dari permintaan keterangan kepada personel perusahaan.
Lebih lanjut SA Seksi 210 menyatakan, audit harus dilaksanakan oleh
seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup
sebagai auditor. Standar umum pertama tersebut menegaskan bahwa betapapun
tingginya kemampuan seseorang dalam bindang-bidang lain, termasuk dalam
bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang
dimaksudkan dalam standar auditing tersebut, jika ia tidak memiliki pendidikan
serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Dalam melaksanakan audit
untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak
sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian
keahlian terseubt dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui
pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam pratik audit.
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Selain itu, beberapa badan menghubungkan antara pengalaman dan
profesionalitas sebagai hal yang sangat penting didalam menjalankan profesi
akuntan publik. AICPA AU section 100-110 mengkaitkan professional dan
pengalaman dalam kinerja auditor :
“The professional qualifications required of the independend auditor are
those of person with the education and experience to practice as such.
They do not include those of person trained for qualified to engage in
another profession or accupation”.
Berdasarkan SK Menkeu No. 43/KMK.017/1997, salah satu persyaratan
dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik harus terlebih dahulu memiliki
pengalaman sebagai auditor.
Menurut Arens et., al. (2012), hirarki dalam organisasi fungsional Kantor
Akuntan Publik umumnya digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.1.
Hierarchi of a Typical CPA Firm
Staf Level

Avarage Experience

Typical Responsiblity

Staf Assistants

0 -2 years

Perform most of the detailed
audit

Senior or incharge auditor

2 – 5 years

Manager

5 – 10 years

Coordinates and rsponsible
for the audit field work,
including supervising and
reviewing staff work.
Help the in-charge plan and
manage the audit reviews
the in-charge’s work, and
manage relations with the
client. A manager my be
responsible for more than
one engagement at the same
time.
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Staf Level
Partner

Avarage Experience
10+ years

Typical Responsiblity
Review of the overall audit
work and is involved in
significant audit decision. A
partner is a owner of the
firm and therefor has the
ultamte responsibility for
conducting the audit serving
the client.

Sumber: Arens et., al. (2012)

a.

Staff Assistant, adalah staf pelaksana langsung di lapangan dan bertanggung
jawab atas pekerjaan di lapangan.

b.

Senior or in-charge auditor, merupakan staf yang bertanggung jawab
langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan mereview pekerjaan auditor junior yang yang menjadi tanggung jawabnya.

c.

Manager, merupakan staf yang banyak menjalin hubungan dengan klien,
mengawasi lamgsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci
terhadap pekerjaan audit.

d.

Partner, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala hal yang
berkaitan dengan pekerjaan audit, termasuk menentukan menerima atau
menolak klient, menyetujui masalah fee, dan menandatangani audit report.
Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman audit

adalah pengalaman akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan baik
dari banyaknya penugasan audit, jenis klien yang ditangani, maupun dari segi
lamanya waktu penugasan audit yang dilakukan.

26

2.1.3. Tanggung Jawab Akuntan Publik
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007:1205) tanggung jawab
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh
dituntut dipersalahkan, diperkarakan, dsb).
Libby dan Luft (1993), menyatakan bahwa seseorang dengan akuntabilitas
yang tinggi maka akan memiliki motivasi yang tinggi pula dalam melakukan
pekerjaannya.
Cloyd (1997),

menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai

akuntabilitas tinggi akan mencurahkan pemikiran yang lebih besar dibandingkan
dengan orang yang akuntabilitasnya rendah.
Mardisar. D, dan Sari (2007), menyatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan
auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggung jawaban (akuntabilitas) yang
dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu
akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang
auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.
Menurut Arens at., al. (2012), tanggung jawab auditor adalah sebagai
berikut:
“Audit profesionals have a responsibility under common law to fulfill
implied or expressed, contracts with clients. They able to their clients for
negligance and/or breach of contract should they fail to provide the
services or not excercise due care in their performance.”
Profesi akuntan publik merupakan profesi yang menghadapi risiko yang
sangat tinggi. Hampir semua auditor indpenden menyadari bahwa dalam
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menjalankan jasa profesionalnya harus sesuai dengan Standar Profesional
Akuntan Publik, mentaati kode etik profesi, dan memiliki standar pengendalian
mutu.
Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik menyatakan bahwa. “Akuntan publik bertanggung jawab atas jasa yang
diberikan”. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah
untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen
merupakan sarana bagi auditor independen untuk menyatakan pendapatnya, atau
apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat.
Baik dalam hal auditor independen menyatakan pendapat maupun menyatakan
tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah
dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik
Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya,
laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di
Indonesia, dan jika ada, menunjukan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip
akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
Menurut SPAP (2011), auditor bertanggung jawab untuk merencanakan
dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh
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kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu sifat bukti audit dan karakteristik
kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun tidak mutlak
bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk
merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah
saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak
material terhadap laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung
jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat
dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern, diantaranya,
mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten dengan
asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan
aset, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan
pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan
pengendalian intern terbatas pada yang diperolehnya melalui audit.
SPAP (2011), auditor independen juga bertanggung jawab terhadap
profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para
praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengikuti pentingnya kepatuhan tersebut,
Institut Akuntan Publik Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung
standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian
dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia yang
mencakup Kode Etik Profesi Akuntan Publik.
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Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian

tersebut di atas dapat

diartikan bahwa akuntan publik yang memiliki tanggung jawab yang tinggi
terhadap profesinya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan
pekerjaanya dengan sebaik-baiknya serta akan mencurarhkan segenap pekiran dan
usahanya untuk mengahasilkan pekerjaan yang berkualitas.

1.1.4. Kualitas Audit
De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit adalah:
“Audit quality is define as the probability that an auditor will both
discover material misstatements in the client’s financial statements
(competence) and truthfully
report
such material
errors,
misrepresentation, or ommisions in client’s financial statements in the
auditor’s audit report (independence)”.

Deis dan Giroux (1992), menyatakan bahwa kualitas audit adalah:
“Audit quality is defined as probability that an auditor will both discover
and report a breach in the client’s accounting system. The probability of
discovering a breach depends on auditor’s technical capabilities while the
probability of reporting the errors depends on the auditor’s
independence”.

Carcello et.,al (1992) dalam Hastuti, Sri (2010), menyatakan bahwa:
“Terdapat 12 faktor kualitas audit yaitu: pengalaman audit, keahlian
industri, responsif, kompetensi, sikap independensi, sikap hati-hati,
komitmen terhadap kualitas audit, keterlibatan pimpinan Kantor Akuntan
Publik, pekerjaan lapangan audit, keterlibatan komite audit, standar etika
dan sikap skeptis.”
Woten, (2003), hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit
ditentukan oleh deteksi terhadap salah saji dan pelaporan salah saji.
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Boynton dan Kell, (2003:7), menyatakan bahwa kualitas audit mengacu
pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan.
Arens et.,al. (2012:105), definisi kualitas audit adalah sebagai berikut:
“Audit quality is haw well an audit detects and reports material
misstatements in financial statements. The detection aspect is a reflection
of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor
integrity, particularly independence.”

De Angelo (1981) dan Duff (2004), dalam Nugrahanti, Trinandita Prasetya
(2013), menguji kualitas audit dengan responden auditor, auditee, dan investor.
Hasil penelitian tersebut memperoleh bukti empiris bahwa: (1) terdapat empat
dimensi kualitas audit; dan (2) kualitas audit berpengaruh terhadap kepuasan
klien. Kempat dimensi kualitas audit tersebut yaitu: (1) kualitas teknis; (2)
kualitas jasa; (3) hubungan auditor – klien; dan (3) independensi. Untuk dimensi
kualitas teknis, terdiri dari indikator: reputation, capability dan assurance.
Dimensi kualitas jasa, terdiri dari indikator; emphaty, responsivesess, dan nonaudit services. Sedangkan dimensi hubungan auditor-klien, terdiri dari indikator:
expertise, experience, dan status. Sedangkan dimensi independensi terdiri dari
indikator objektivitas.
Deis dan Giroux (1992), dalam penelitiannya menyimpulkan adanya 4
(empat) faktor yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit.
Keempat faktor yaitu: (1) lamanya waktu (tenure) dalam melakukan pemeriksaan
terhadap klien, semakin lama seorang akuntan publik melakukan audit pada klien
yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah; (2) jumlah klien,
semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena
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akuntan publik dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga
reputasinya; (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien
maka akan ada kecenderungan bagi klien tersebut untuk menekan akuntan publik
agar tidak mengikuti standar; (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan
meningkat jika akuntan publik tersebut hasil pekerjaannya akan di-review pihak
ketiga.
AAA Financial Accounting Commite (2000), dalam Christiawan (2003),
menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu kompetensi
(keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap
kualitas audit. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas
audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian
auditor“.
Berdasarkan Guidlines on audit quality (Version 29, October 2004),
didefenisikan bahwa kualitas adalah:
“The degree to which a set of inherent characteristics of an audit fulfils
requirements”.
Karakteristik dari kualitas audit mencakup hal-hal antara lain:
1.

Significance – How important is the matter that was examined in the audit?
This, in turn, can be assessed in several dimensions, such as the financial size
of the auditee and the effects of the performance of the auditee have on the
public at large or on major national policy issues;

2.

Reliability – Are the audit findings and conclusions an accurate reflection of
actual conditions with respect to the matter being examined? Are all
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assertions in the audit report or other product fully supported by the data
gathered in the audit?
3.

Objectivity – Was the audit carried out in an impartial and fair manner
without favour or prejudice? The auditor should base his assessment and
opinion purely on fact and on sound analysis;

4.

Scope – Did the audit task plan properly address all elements needed for a
successful audit? Did execution of the audit satisfactorily complete all the
needed elements of the task plan?

5.

Timeliness – Were the audit results delivered at an appropriate time? This
may involve meeting a statutory deadline or delivering audit results when
they are needed for a policy decision or when they will be most useful in
correcting management weaknesses;

6.

Clarity – Was the audit report clear and concise in presenting the results of
the audit? This typically involves being sure that the scope, findings and any
recommendations can be readily understood by busy executives and
parliamentarians who may not be experts in the matters that are addressed
but may need to act in response to the report;

7.

Efficiency – Were the resources assigned to the audit reasonable in the light
of the significance and complexity of the audit?

8.

Effectiveness – Did the findings, conclusions and recommendations get an
appropriate response from the auditee, the government and/or parliament?

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (2011), audit yang
dilaksanakan akuntan publik dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar
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auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu akuntan
publik memenuhi tanggung jawab profesionalnya atas laporan keuangan yang
diaudit. Standar auditing juga mencakup kualitas profesional (professional
quality) dan petimbangan (judgement) akuntan publik yang digunakan dalam
pelaksanaan dan penyusunan laporan audit. Pernyataan Standar Auditing (PSA)
No. 1 (SA 150) meliputi:
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, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang dukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
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1. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laporan

auditor

harus

menunjukan

atau

menyatakan,

jika

ada,

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor 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 hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika
ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
Badan

Pemeriksa

Keuangan

Republik

Indonesia

(2002),

dalam

Nugrahanti, Trinandari Prasetya. (2013), telah menyusun panduan manajemen
pemeriksaan, berdasarkan panduan manajemen pemeriksaan tersebut dinyatakan
bahwa kualitas audit terdiri dari: (1) kualitas strategis; (2) kualitas teknis; (3)
kualitas proses. Kualitas strategis yang berarti bahwa hasil pemeriksaan harus
memberikan informasi kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan secara tepat.
Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini atau
saran pemeriksaan, yaitu penyajian harus jelas, konsisten, dapat diakses dan
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objektif. Sedangkan kualitas proses yang mengacu kepada proses kegiatan
pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tidak
lanjut pemeriksaan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas
audit ditentukan oleh deteksi terhadap salah saji dan pelaporan salah saji. Deteksi
salah saji dan pelaporan salah saji dapat dicapai jika akuntan publik dalam
melaksanakan auditnya memenuhi ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik
dan standar etika profesi. Ketaatan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik
dan standar etika profesi juga harus dibarengi dengan mutu profesional serta
kualitas teknik audit yang harus dimiliki oleh akuntan publik dalam menjalankan
profesinya.

2.1.5. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan dari beberapa hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan topik
penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 2.2
Review Hasil Penelitian Terdahulu

No
1

Nama
Peneliti/
Tahun
Trinandari
Prasetya
Nugrahanti
(2013).
(disertasi,
Universitas
Padjadjaran).

Judul Penelitian
Pengaruh
ukuran
kantor
akuntan
publik,
Pergantian
kantor
akuntan
publik,
spesialisasi
audit
di
bidang
industri klien dan
independensi akuntan

Variabel yang
digunakan
Ukuran kantor akuntan
publik, spesialisasi di
bidang industri klien,
dan independensi

Hasil Penelitian
Terdapat pengaruh ukuran
kantor
akuntan
publik,
pergantian kantor akuntan
publik, spesialisasi audit di
bidang industri klien dan
independensi akuntan publik
terhadap kualitas audit
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No

2

Nama
Peneliti/
Tahun

Elisha
Muliani
Singgih dan
Icuk Rangga
Bawono
(2010).
Disampaikan
pada
Simposium
Nasional
Akuntansi
XIII.
Purwokerto.

Judul Penelitian
publik
terhadap
kualitas aduit serta
implikasinya
pada
kualitas
disclosure
laporan keuangan
Pengaruh
Independensi,
Pengalaman,
Due
Profesional Care dan
Akuntanbilitas
terhadap
Kualitas
Audit

Variabel yang
digunakan

Independensi,
pengalaman,
profesioan care
akuntabilitas

Hasil Penelitian

due
dan

3

Budi Susetyo
(2009). (Tesis:
Maksi.
Universitas
Diponegoro).

Pengaruh
Pengalaman Audit
Terhadap
Pertimbangan
Auditor dengan
Kredibilitas klien
sebagai Variabel
moderating

Pengalaman
audit,
pertimbangan auditor,
kredibilitas klien

4

Suzi Noviyanti
(2008).
(disertasi,
Universitas
Diponegoro).

Skeptisisme
Profesional Auditor
dalam
Menditeksi
Kecurangan
untuk
Mencapai Prosedur
Audit yang Efektif.

Skeptisisme
profesional
auditor,
menditeksi kecurangan,
dan prosedur audit
yang Efektif

5

M. Nizar
Alim, Trisni
Hapsari, Lilik
Purwanti
(2007).
Disampaikan

Pengaruh
Kompetensi dan
Independensi
terhadap Kualitas
Audit dengan Etika
Auditor sebagai

a. Independensi,
pengalaman,
due
profesional care, dan
akuntabilitas
secara
simultan
berpengaruh
terhadap kualitas audit
b. Independensi,
due
profesional care, dan
akuntabilitas secara parsial
berpengaruh
terhadap
kualitas audit, sedangkan
pengalaman
tidak
berpengaruh
terhadap
kualitas audit.
c. Independensi merupakan
variabel yang dominan
berpengaruh
terhadap
kualitas audit.
Pengalaman audit tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
pertimbangan
auditor

a. Auditor dengan tingkat
kepercayaan
berbasis
identifikasi (identification
based trust) jika diberi
penaksiran risiko yang
kecurangan tinggi akan
menunjukan skeptisisme
profesional yang yang
tinggi dalam menditeksi
kecurangan..
b. Tipe
kepribadian
mempengaruhi
sikap
skeptisisme
profesional
auditor.
Kompetensi,
1. Kompetensi
berpengaruh
independensi, kualitas
signifikan terhadap kualitas
audit, dan etika auditor.
audit.
2. Interaksi antara kompetensi
dengan etika auditor tidak
berpengaruh
signifikan
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No

Nama
Peneliti/
Tahun
pada
Simposium
Nasional
Akuntansi X.
Makasar

Judul Penelitian

Variabel yang
digunakan

Variabel Moderasi

Hasil Penelitian
terhadap kualitas audit.
3. Independensi berpengaruh
signifkan terhadap kualitas
audit.
4. Interaksi
anatara
independensi dan etika
auditor
berpengaruh
signifikan terhadap kualitas
audit.
Dalam penelitian ini hanya
variabel debt default yang
terbukti berpengaruh positif
terhadap penerimaan opini
audit
going
concern.
Sedangkan variabel kualitas
audit yang diproksi dengan
auditor industry specialization
dan opinion shopping tidak
berpengaruh
terhadap
penerimaan opini audit going
concern.
Pengalaman
mengurangi
dampak
informasi
tidak
relevan terhadap judgment
auditor.

6

Mirna
Dyah
Praptitorini
dan
Indira
Januari (2007).
Disampaikan
pada
Simposium
Nasional
Akuntansi X.
Makassar.

Analisis Pengaruah
Kualitas Audit Debt
Default dan Opinion
Shopping Terhadap
Penerimaan Opini
Going Concern

Kualitas audit, Debt
default,
opinion
shopping, dan opini
going concern

7

Yudhi
Herliansyah
dan Meifida
Ilyas (2006).
Disampaikan
pada
Simposium
Nasional
Akuntansi
IX. Padang.
Ida Suraida
(2005).
(disertasi.
Universitas
Padjadjaran).

Pengaruh
Pengalaman Auditor
terhadap Penggunaan
Bukti tidak Revelan
dalam Auditor
Judgement

Pengalaman
penggunaan
audit,
dan
judgement

Pengaruh Etika,
Kompetensi,
Pengalaman Audit
dan Risiko Audit
terhadap Skeptisisme
Profesional Auditor
dan Ketepatan
Pemberian Opini
Akuntan Publik

Etika,
kompetensi, 1.
pengalaman
audit,
risiko
audit,
skeptisisme
profesional,
dan
ketepatan pemberian
opini akuntan publik
2.

8

9

Deis dan
Determinan of audit
Giroux (1992) Quality in The Public
Sector

auditor,
bukti
auditor

Lama audit, periode
audit,
pengalaman
auditor, dan review dari
pihak
ketiga
merupakan determinat

Etika,
kompetensi,
pengalaman audit dan
risiko audit berpengaruh
terhadap
skeptisisme
profesional auditor baik
secara parsial maupun
secara simultan.
Etika, kompetensi,
pengalaman audit, risiko
audit dan skeptisisme
profesional auditor
berpengaruh positif
terhadap ketepatan
pemberian opini akuntan
publik baik secara parsial
maupun secara simultan.
Faktor-faktor
yang
berpengaruh terhadap kualitas
audit adalah: 1. Lama waktu
(tenure) audit; 2.Banyaknya
klient; 3. Kesehatan keuangan
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Nama
Peneliti/
Tahun

No

10

2.2.

Judul Penelitian

Bonner (1990) Experience Effects in
Auditing: The Rule of
Task Specific
Knowledge

Variabel yang
digunakan

Hasil Penelitian

kualitas audit.

klien’ 4. Telaah independen
oleh pihak ke tiga.

Peran
pengetahuan
tentang
spesifikasi
tugas
dalam
mempengaruhi kinerja
auditor berpengalaman
terhadap
pembuatan
keputusan.

Pengetahuan
mengenai
spesifik tugas membantu
kinerja auditor berpengalaman
melalui komponen pemilihan
dan
pemborosan
bukti
terhadap penetapan risiko
audit.

Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional Akuntan Publik terhadap Kualitas
Audit
Shaub dan Lawrence (1996), mengartikan skeptisisme profesional sebagai
berikut:
“professional skepticism is a chois to fulfill the professional auditor’s
study to prevent or reduce or harmful consequensces of another person’s
behavior”.
Secara spesifik dapat diartikan bahwa skeptisisme profesional adalah
suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keragu-raguan dan
kesangsian. Skeptisisme professional auditor ditunjukan dengan berfikir kritis,
berpikir alternatif atau menunjukan sikap ragu.
International Federation of Accountants (IFAC) dalam Tuanakota,
Theodorus M (2011:78), mendefinisikan professional skepticism dalam kontek
evidence assessment atau penilaian atas bukti, sebagai berikut:
“Skepticism means the auditor makes a critical assessment, with a
questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to
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audit evidence that contradicts or brings in to question the realibility of
documents and responses to inquiries and other information obtained from
management and those charged with governance”.
Unsur-unsur profesional skepticism dalam definisi IFAC: 1. a critical
assessment, ada penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja; 2. with a
questioning mind, dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan
mempertanyakan; 3. of the validity of audit evidence obtained, kesahihan dari
bukti audit yang diperoleh; 4. alert to audit evidence that contradicts, waspada
terhadap bukti audit yang kontradiktif; 5. brings into question the realibility of
evidence and responses to inquiries and other information, mempertanyakan
keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain; 6. obtained
from management and those charged with governance, yang diperoleh dari
manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan
Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230). skeptisisme profesional
auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan
melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan
pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan
publik untuk melaksanakan dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan
integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Pengumpulan
bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan
kecukupuan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama
proses audit, skeptisisme profesional harus digunakan selama proses audit.
Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga
tidak mengangap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam
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menggunakan skeptisisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang
kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen tidak jujur.
Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti, Suzy (2008),
menunjukan bahwa: a) auditor dengan calculus–based trust menunjukkan
skeptisisme profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang
memiliki identification-based trust dan knowledge bused trust. b) auditor yang
diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi menunjukan skeptisime
profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang diberi penaksiran
risiko kecurangan yang rendan dan auditor yang tidak diberikan penaksiran risiko.
c) auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis identifikasi (identification basedtrust) jika diberikan risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukan skeptisisme
profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dengan tingkat
kepercayaan berbasis identifikasi yang tidak diberi penaksiran risiko kecurangan
dan auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang rendah.
Dari beberapa teori dan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa akuntan publik yang memiliki skeptisisme profesional yang tinggi akan
selalu berpikir kritis dan waspada terhadap bukti audit yang diperolehnya selama
proses audit. Dengan demikian maka skeptisisme profesional akan berpengaruh
secara positif terhadap kualitas audit, karena skeptisisme profesional yang rendah
dapat mengakibatkan gagal audit (audit failure).
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2.2.2 Pengaruh Pengalaman Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit
Marchant, G. (1989), dalam penelitannya menemukan bahwa auditor
yang berpengalaman akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan melalui telaah analitis dan semakin tinggi
independensinya.
Tubbs (1992),

dalam penelitiannya menemukan

bahwa auditor

independen yang berpengalaman lebih sensitif dalam mendeteksi kekeliruankekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan dalam audit.
Anderson dan Maletta (1994) dalam Suartana, I Wayan (2009),
menyatakan bahwa pengalaman audit mempunyai peranan yang penting dalam
menanggapi bukti audit. Individu yang kurang mengenal atau familiar dengan
suatu keputusan berisiko, berperilaku secara lebih berhati-hati dan lebih
menghindari risiko dibandingkan dengan mereka yang lebih mengenal atau
familiar dengan tugas tersebut. Ini berarti akuntan publik yang kurang familiar
atau kurang berpengalaman terhadap suatu tugas pertimbangannya akan lebih
berorientasi pada bukti negatif dari pada akuntan yang mempunyai pengalaman
lebih banyak.
Davis (1996),

auditor independen yang berpengalaman menunjukan

tingkat perhatian selektif yang lebih baik terhadap informasi yang relevan dan
lebih mudah dalam menerapkan prinsip-prinsip etika.
Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat simpulkan bahwa semakin
banyak pengalaman audit yang dilakukan oleh akuntan publik maka akuntan
publik tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bidang audit
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dibandingkan dengan akuntan publik yang kurang berpengalaman. Dengan
demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman akuntan publik akan
memberikan dampak yang positif positif terhadap kualitas audit.

2.2.3

Pengaruh Tanggung Jawab Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit
Libby dan Luft (1993), menyatakan bahwa seseorang dengan akuntabilitas

yang tinggi maka akan memiliki motivasi yang tinggi pula dalam melakukan
pekerjaannya.
Cloyd (1997),

menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai

akuntabilitas tinggi akan mencurahkan pemikiran yang lebih besar dibandingkan
dengan orang yang akuntabilitasnya rendah
Menurut Arens et., al. (2012), tanggung jawab auditor adalah sebagai
berikut:
“Audit profesionals have a responsibility under common law to fulfill
implied or expressed, contracts with clients. They able to their clients for
negligance and/or breach of contract should they fail to provide the
services or not excercise due care in their performance.”
Cloyd (1997), meneliti interaksi tanggung jawab dengan pengetahuan
untuk menentukan kualitas hasil kerja pada auditor yang menangani masalah
perpajakan. Dari penelitian tersebut terbukti bahwa akuntabilitas dapat
meningkatkan kualitas hasil kerja untuk subjek yang memiliki pengetahuan
perpajakan yang tinggi. Dalam penelitian ini Cloyd (1997), membuat asumsi
bahwa tingkat kerumitan tugas (kompleksitas kerja) yang ditangani petugas
perpajakan tersebut adalah sama yaitu memiliki kompleksitas tinggi.
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Mardisar. D, dan Sari (2007), menyatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan
auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggung jawaban (akuntabilitas) yang
dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu
akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang
auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.
Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa akuntan publik
yang memiliki tanggung jawab terhadap profesinya akan memiliki motivasi yang
tinggi untuk menyelesaikan pekerjaanya dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan
hasil penelitian Cloyd yang menyatakan bahwa Akuntan publik yang memiliki
tanggung jawab yang tinggi akan mencurahkan pemikiran yang lebih besar
dibandingkan dengan orang yang kurang bertanggung jawab.
Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut di atas dapat diartikan
bahwa akuntan publik yang memiliki tanggung jawab yang tinggi akan
termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya serta akan
mencurahkan segenap pemikirannya untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang
lebih baik. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa tanggung jawab
akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit.
Berdasarkan kajian pustaka, baik teoritis maupun empirik, peneliti
menggambarkan kerangka pemikiran “Pengaruh Skeptisisme Profesional,
Pengalaman, dan Tanggung Jawab Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit”
dengan diagram sebagai berikut:
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Skeptisisme
Profesional
Kualitas
Audit

Pengalaman

Tanggung
Jawab

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan:
Pengaruh (regresi)

2.3.

:

Hipotesis
Menurut

Sekaran,

Uma

(2010:87),

hipotesis

adalah:“Logically

conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of
testable statement”.
Sugiyono, (2013:64), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyataakan dalam
bentuk kalimat pertanyaan.
Sedangkan menurut Kuncoro, Mundrajat (2009), hipotesis adalah suatu
penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah
tejadi atau akan tetjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang
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hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta marupakan pernyataan
yang paling spesifik.
Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada paragraf
sebelumnya serta penjelasan tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1
Skeptisisme profesional,

pengalaman dan tanggung jawab akuntan publik,

berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

Hipotesis 2
Skeptisisme profesional,

pengalaman dan tanggung jawab akuntan publik,

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

