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ABSTRAK 
 

Pengaruh Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Auditor Dalam 
Mengumpulkan Bukti Audit Terhadap Pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian 
 

 
Bukti audit memiliki pengaruh yang sangat penting bagi aktifitas audit 
karena bukti audit ini dijadikan landasan bagi auditor dalam mengeluarkan 
pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Penelitian 
yang penulis lakukan adalah mengenai pengaruh faktor-faktor yang 
dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit terhadap 
pendapat wajar tanpa pengecualian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor yang 
dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit terhadap 
pendapat wajar tanpa pengecualian serta untuk mengetahui faktor yang 
paling dominan dalam mengumpulkan bukti audit yang memilki pengaruh 
terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian. 
Dalam mengumpulkan bukti audit tersebut auditor mempertimbangkan 
banyak faktor, diantaranya adalah faktor biaya, faktor waktu, faktor 
penyedia data, faktor efektifitas pengendalian internal, faktor kompetensi 
yang dimiliki oleh auditor serta faktor kualifikasi penyedia data. Pendapat 
wajar tanpa pengecualian dapat diterbitkan bila Laporan keuangan telah 
disajikan dengan lengkap, ketiga standar umum dipenuhi oleh auditor, 
bahan bukti yang cukup dan memadai telah terkumpul, tidak terdapat hal-
hal yang memerlukan bahasa penjelesan dan laporan keuangan telah 
disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif  yaitu suatu metode untuk meneliti sekelompok manusia, suatu 
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan           
dapat diketahui perimbangan faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor 
dalam mengumpulkan bukti audit  memberikan pengaruh sebesar 32,49% 
terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian  sedangkan sisanya sebesar 
67,51% dapat diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Dan 
faktor yang paling dominan yang paling dipertimbangkan oleh auditor 
dalam mengumpulkan bukti audit adalah faktor waktu dan faktor efektifitas 
pengendalian intern. 

 

 

 


