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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Menurut Mulyadi (2002) auditing adalah: 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi”. 

Menurut Arens (2008) definisi auditing adalah : 

“Pengumpulan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 

melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dari kriteria yang telah 

ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen”. 

Menurut Sukrisno (2012) auditing merupakan : 

“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”. 

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan. 

Akuntan publik sebagai pihak eksternal pada periode akhir pemeriksaannya, 

berkewajiban untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 

perusahaan tersebut. 

Fungsi auditing jika ditinjau dari sudut akuntan publik adalah pemeriksaan 

(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 

organisasi lain. Tujuan dari auditing adalah untuk menentukan apakah laporan 

keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
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keuangan dan semua hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 

2002). 

2.1.2 Tipe Auditor 

Menurut Mulyadi (2002) auditor dikelompokkan kedalam beberapa tipe, 

yaitu : auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern 

1. Auditor Independen 

Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan 

yang dibuat oleh kliennya. Profesi auditor independen memperoleh honorarium 

dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun auditor independen harus 

independen, tidak memihak kepada kliennya. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit pertanggungjawaban 

keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau 

pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor 

yang bekerja di instansi pemerintah pada umunya di Indonesia terbagi menjadi 

dua bagian yaitu auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah. 
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3. Auditor Intern 

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan 

apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah 

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan 

organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, 

serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

organisasi. 

2.1.3 Standar Profesional Akuntan Publik 

Menurut Sunarto (2003), terdapat empat macam standar profesional mutu 

pekerjaan akuntan publik, yaitu: 

1. Standar Auditing 

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan 

historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standard an dirinci dalam 

bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA 

merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang 

tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan dan pedoman 

utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan 

penugasan audit. 

2. Standar Atestasi 

Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa 

akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang 

diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun 
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tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa non-audit. Standar 

atestasi terdiri atas 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan 

Standar Atestasi (PSAT). Dengan demikian PSAT merupakan 

penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam 

standar atestasi. 

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review 

Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi 

non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan 

review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk 

Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Termasuk 

dalam pernyataan jasa akuntansi dan review adalah interpetasi resmi 

yang dikeluarkan IAI terhadap ketentuan yang diterbitkan IAI dalam 

PSAR. 

4. Pedoman Audit Industri Khusus 

Industri memiliki operasi yang unik yang berdampak terhadap berbagai 

transaksi yang dicatat dalam akuntansi, maka auditor memerlukan 

pedoman untuk melakukan audit terhadap industri tertentu, hal ini 

dimaksudkan agar auditor memiliki kemampuan untuk menfasirkan 

dengan baik informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam 

lingkungan industri tertentu, sehingga auditor dapat mempertimbangkan 

dengan baik keunikan bisnis industri tertentu yang berdampak terhadap 

asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang 

diaudit. 
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Keempat macam standar profesional diatas, diklasifikasikan dan 

dikumpulkan dalam satu buku yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

Standar umum pertama yang mencantumkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh 

seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor 

(SPAP, 2011: SA Seksi 150). 

2.1.4 Independensi 

Independensi menurut Arens (2008) dapat diartikan mengambil sudut 

pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi 

juga harus independen dalam penampilan (independent in appearance)  

Independen menurut Mulyadi (2010) dapat diartikan sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada 

orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.  

IAI dalam Supriyono (1988) melalui Norma Pemeriksaan Akuntan mengemukakan 

independensi yaitu  :  

“ .. merupakan sikap yang tidak memihak, yang mengakui atau 

menghormati adanya suatu kewajiban untuk menyatakan pendapatnya 

secara jujur tidak hanya kepada manajemen dan para pemilik perusahaan, 

tetapi juga kepentingan para kreditur dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam laporan akuntan.” 
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2.1.5 Pentingnya Independensi Akuntan Publik 

` Berdasarkan Standar umum kedua (SA seksi 150 dalam SPAP 2011) 

mengharuskan: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Auditor 

independen harus tidak memihak kepada kliennya. Jika akuntan publik dalam 

kegiatan pemeriksaannya tidak independen, prosedur apapun yang dilaksanakan 

tidak akan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik 

Indonesia, dan ia akan terhalang dalam menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan. 

 Menurut Supriyono (1988) masyarakat menilai independensi akuntan 

publik biasanya tidak hanya secara perseorangan tetapi dari segi profesi akuntan 

publik secara keseluruhan. Jika masyarakat menilai seorang akuntan publik atau 

suatu kantor akuntan telah gagal mempertahankan independensinya, maka 

kemungkinan besar, masyarakat menaruh kecurigaan terhadap independensi 

keseluruhan akuntan publik. Kecurigaan tersebut dapat berakibat hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, khususnya dalam 

pemberian jasa pemeriksaan akuntan. Atas dasar pentingnya independensi akuntan 

publik, Supriyono (1988) menarik kesimpulan mengenai pentingnya independensi 

akuntan publik sebagai berikut : 

1. Independensi merupakan syarat penting bagi profesi akuntan publik untuk 

menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada 

pemakai informasi. 
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2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh 

kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan 

keuangan. 

3. Independensi diperlukan agar dapat menambah kredibilitas laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

2.1.6 Klasifikasi Independensi 

Menurut Arens (2008) Independensi dapat di klasifikasikan ke dalam tiga 

aspek, yaitu:  

1. Independen dalam fakta (independence in fact)  

Independensi dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu 

kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam 

melakukan  penugasan  audit.  Contohnya  auditor  harus  memiliki kejujuran 

yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam  

mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  dipakai  sebagai  dasar pemberian 

pendapat.  

2. Independen dalam penampilan (independence in appearance)  

Independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang 

mengetahui hubungan antara auditor dengan klienya. Contohnya auditor  

akan  dianggap  tidak  independen  apabila  auditor  tersebut mempunyai   

hubungan   tertentu (misalnya   hubungan   keluarga, hubungan  keuangan)  
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dengan  klienya  yang  dapat  menimbulkan kecurigaan bahwa auditor 

tersebut akan memihak klienya atau tidak independen.  

3. Independen  dari  keahlian  atau  kompetensinya (independence in 

competence)  

Independensi  dari  dari  sudut  keahlian  behubungan  erat  dengan 

kompetensi  atau  kemampuan  auditor  dalam  melaksanakan  dan 

menyelesaikan tugasnya.  

2.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik 

Menurut Supriyono (1988) faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

akuntan publik adalah sebagai berikut : 

1. Ikatan kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien 

Berdasarkan Code of Profesional Ethics (Rule 101 – Independence) 

menyatakan bahwa : “ Seorang anggota atau kantornya di mana dia menjadi 

partner atau pemegang saham suatu perusahaan tertentu, tidak boleh 

menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut 

kecuali jika dia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan 

perusahaan tersebut.” 

2. Persaingan antar kantor akuntan publik 

Semakin banyak anggota profesi akuntan publik mengakibatkan 

persaingan antara kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan lainnya 

semakin tajam. Persaingan tersebut mengakibatkan pergeseran pada 

organisasi kantor akuntan publik, salah satunya solidaritas profesional yang 

rendah. Sehingga, untuk mempertahankan klien agar tidak berpindah 
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meminta jasa ke kantor akuntan lain, kantor akuntan cenderung tunduk pada 

tekanan manajemen klien. 

Mautz dalam Supriyono (1988) mengartikan solidaritas profesional 

sebagai “dukungan yang diberikan oleh suatu akuntan pubik terhadap 

sesama anggota profesi jika kliennya ingin mengganti akuntan pemeriksa 

yang sekarang dipakai dan mencari jasa dari akuntan pemeriksa lainnya.” 

3. Pemberian jasa lain selain jasa audit 

Semakin meningkatnya peran akuntansi pada dunia bisnis 

mendorong manajemen perusahaan memerlukan jasa-jasa lain selain jasa 

audit dari kantor akuntan publik. Sering kali manajemen klien yang diaudit 

meminta kepada kantor akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan 

akuntan untuk memberikan jasa lain selain jasa audit. Permintaan tersebut 

didorong karena manajemen memandang bahwa dari pemeriksaan tersebut 

akuntan publik dapat mengetahui masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi manajemen sehingga diharapkan masalah dan kesulitan 

tersebut dapat dipecahkan dengan tepat.  

Dapat pula terjadi sebaliknya, suatu kantor akuntan semula hanya 

memberikan jasa selain jasa audit pada klien tertentu tetapi karena 

hubungan yang sudah terjalin tersebut selanjutnya kantor akuntan yang 

bersangkutan diminta untuk mengaudit klien. 

Menurut Supriyono (1988) ada 3 faktor yang dijadikan dasar pengambilan 

keputusan akuntan publik dalam memberikan jasa lainnya selain jasa audit 

kepada kliennya, yaitu : 
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a. Masyarakat umumnya meragukan independensi penampilan akuntan 

publik yang sekaligus memberikan jasa audit dan jasa lainnya selain jasa 

audit,  

b. Banyak klien, disamping memerlukan jasa audit, juga memerlukan jasa 

lainnya dari suatu kantor akuntan publik, 

c. Jasa lainnya selain jasa audit semakin memegang peranan di dalam 

membentuk pendapatan suatu kantor akuntan publik. 

Menurut Stettler dalam Supriyono (1988) mennyatakan bahwa 

pemberian jasa lainnya selain jasa audit kepada klien audit, tidak merusak 

independensi jika jasa lain tersebut dilaksanakan oleh staf profesional yang 

tidak mempunyai hubungan dengan staf yang memberikan jasa audit. 

4. Lamanya penugasan audit 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taylor pada tahun 1962 

di USA menunjukan bahwa rata-rata suatu perusahaan tetap 

mempertahankan akuntan publik yang sama selama hampir 25 tahun. 

Keadaan ini mengakibatkan akuntan publik rusak independensinya karena 

akuntan publik tersebut mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan 

kepentingan manajemen klien dan bukan dengan kepentingan pihak ketiga 

atau masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan. Hubungan yang lama 

antara suatu perusahaan dan suatu kantor akuntan publik mungkin mengarah 

pada identifikasi tertutup kantor akuntan publik tersebut dengan 

kepentingan manajemen kliennya sehingga tindakan yang benar-benar 
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independen oleh kantor akuntan tersebut menjadi sulit (Metcal Staff Report 

dalam Supriyono,1988) 

Menurut Supriyono (1988) selain menimbulkan hubungan tertutup 

sehingga kantor akuntan lebih memperhatikan kepentingan klien, 

penugasan audit pada klien tertentu ysng terlalu lama kemungkinan dapat 

pula mendorong akuntan publik kehilangan inovasi, cepat merasa puas, dam 

kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit sehingga keadaan ini juga 

mendorong akuntan publik kehilangan independensi. 

5. Besarnya kantor akuntan publik 

Menurut Supriyono (1988) kantor akuntan besar adalah kantor 

akuntan yang melaksanakan audit pada perusahaan go publik, sedangkan 

kantor akuntan kecil adalah kantor yang tidak melaksanakan audit pada 

perusahaan go publik. Menurut Mautz dalam Supriyono (1988) “ Suatu 

kantor akuntan kecil tidak memiliki sumber keuangan, fasilitas peelitian, 

staf untuk melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan pada perusahaan 

raksasa, kemungkinan yang terjadi satu klien utama merupakan bagian 

penting praktek kantor akuntan tersebut dan menyumbangkan bagian 

terpenting total pendapatannya jika klien penting sangat mendominasi 

praktek suatu kantor akuntan, mempertahankan independensi dalam 

kenyataan merupakan masalah yang benar-benar sulit. Oleh karena itu, 

pengembangan kantor akuntan besar menjadi sesuatu yang wajar, 

diperlukan untuk mengikuti perkembangan klien, termasuk klien yang 
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diperoleh dari badan usaha milik negara yang besar sebagaimana dalam 

bisnis.” 

Menurut Supriyono (1988) kantor akuntan kecil kemungkinan 

kurang independen jika mengaudit perusahaan besar, dan kantor akuntan 

besar lebih independen dalam megaudit perusahaan besar. 

6. Audit “fee” 

Menurut Supriyono (1988) audit “fee” yang diterima oleh suatu kantor 

akuntan dari klien merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor 

akuntan tesebut. Sebalinya mungkin audit “fee” yang diterima oleh suatu 

kantor akuntan dari klien tertentu hanya merupakan sebagian kecil dari total 

pendapatan kantor akuntan tersebut. Independensi dalam kenyataan dan 

independensi dalam penampilan suatu kantor akuntan perlu diragukan jika 

“fee” yang diterima dari satu klien merupakan bagian yang signifikan dari 

total pendapatan kantor akuntan tersebut. 

2.1.8 Organisasi Akuntan Publik 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam (Standar Profesional Akuntan 

Publik) SPAP (2011) Akuntan Publik adalah: 

“Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang 

berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”  

Menurut Mulyadi (2002) akuntan publik adalah: 

"Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan 

publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar 

profesional akuntan publik (auditing, asetasi, akuntansi, review)”. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah 

semua profesioanl akuntan yang memiliki ijin dari Menteri keuangan dan bekerja 

di kantor akuntan publik yang dapat mengerjakan berbagai penugasan dengan 

berbagai jenis jasa seperti jasa audi atas laporan keuangan, jasa atesasi atas laporan 

keuangan prospektif, jasa akuntan dan review, dan jasa konsultasi. 

Menurut Mulyadi (2002), umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit dalam 

kantor akuntan publik dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Partner (rekan) 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit, bertanggung jawab 

atas hubungan dalam klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai 

auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter, partner 

juga bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 

2. Manajer Auditor  

Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor 

senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit dalam kegiatan review  

ulang kertas kerja, laporan audit, dan management letter. Biasanya manajer 

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan 

manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk 

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. 
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3. Senior Auditor  

Senior Auditor bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana. Senior auditor 

bertugas untuk mengarahkan dan melakukan review ulang pekerjaan auditor junior. 

Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit 

dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada 

saat tertentu. 

4. Auditor Junior 

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja 

untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini 

biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan 

formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, 

seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia 

melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan audit 

di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman dalam 

berbagai masalah audit. Auditor junior sering juga disebut asisten auditor. 

2.1.9 Opini Audit 

Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyatakan bahwa laporan 

audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika 

pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak 

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 
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Menurut Mulyadi (2002) terdapat lima pendapat yang diberikan oleh akuntan 

publik atas laporan keuangan yang diauditnya, yaitu : 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi 

pembatasan dalam lingkup audit, dan tidak terdapat pengecualian yang 

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berterima 

umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerimaan prinsip 

akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam 

laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian 

adalah laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh 

klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam 

paragraf pendapat mempunyai makna: 

a. Semua laporan-neraca, laba-rugi, ekuitas, dan laporan arus kas 

terdapat dalam laporan keuangan.  

b. Bukti yang dikumpukan bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran 

c. Dalam pelaksanaan perikatan, ketiga standar umum dapat dipenuhi  

2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa 

Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) 

Keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf 

penjelasan dalam laporan audit. Paragraf penjelasan ini dicantumkan setelah 

paragraf pendapat. Keadaan yang menyebabkan ditambahkannya suatu paragraf 

penjelasan adalah : 
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a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum 

b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas 

c. Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa 

d. Laporan audit yang melibatkan auditor lain 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinien) 

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan 

audit, jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini : 

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien 

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak 

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang 

berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan 

keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Suatu pendapat tidak wajar meyatakan bahwa laporan keuangan yang 

diperiksa auditor tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, 

ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia. Auditor juga akan memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak 

dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten 

yang cukup untuk mendukung pendapatnya. 
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Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat 

dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk 

pengambilan keputusan. 

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor 

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak 

menyatakan pendapat bilamana ia tidak merumuskan suatu pendapat tentang 

kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum 

di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan  

auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan 

tersebut. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan 

pendapat adalah : 

a. Pembatasan lingkup audit yang dipandang perlu untuk meyakini 

kewajaran  laporan keuangan 

b. Terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

(Tahun) 
Judul Indikator Hasil 

1)  Eka 

Susanti 

(2014) 

Pengaruh 

Strategi 

Foresight 

Dan 

Independensi 

Auditor 

Terhadap 

Pendapat 

Audit 

(Survey pada 

Kantor 

Akuntan 

Publik di 

Yogyakarta 

Strategy Foresight (X1) 

1) Menyadari adanya risiko 

2) Menyadari adanya 

perbedaan bingkai waktu 

3) Mampu melihat ke 

depan/memprediksi 

4) Tidak hanya terpaku pada 

data historis 

 

Independensi Auditor (X2) 

1) Lama hubungan dengan 

klien 

2) Tekanan dari klien 

3) Telaah dari rekan auditor 

4) Audit fee 

5) Jasa non audit 

 

Pendapat Audit (Y) 

1) Wajar tanpa pengecualian 

2) Wajar tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas 

3) Wajar dengan 

pengecualian 

4) Tidak wajar 

5) Tidak memberikan 

pendapat 

1) Terdapat pengaruh 

Strategi Foresight 

terhadap Pendapat Audit. 

Nilai koefisien regresi 

sebesar 1,596 yang 

memiliki arah positif 

menunjukkan semakin 

tinggi Strategi Foresight 

maka Pendapat Audit 

juga akan meningkat 

 

2) Terdapat pengaruh 

Independensi Auditor 

terhadap Pendapat Audit. 

Nilai koefisien regresi 

sebesar 0,669 yang 

memiliki arah positif 

menunjukkan semakin 

tinggi Independensi 

Auditor maka Pendapat 

Audit juga akan 

meningkat 

 

3) Terdapat pengaruh 

Strategi Foresight dan 

Independensi Auditor 

terhadap Pendapat Audit. 

Berdasarakan hasil dari 

koefisien korelasi sebesar 

0,746 dan nilai adjusted R 

square (R2) yang 

diperoleh bernilai 0,536 

(53,6%) 
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2)  Nisa 

Nafisa 

Fajri 

(2014) 

Pengaruh 

Pengalaman 

Auditor dan 

Independensi 

Auditor 

terhadap 

Keputusan 

Pemberian 

Opini Audit 

Pengalaman Auditor (X1) 

1) Lamanya Bekerja sebagai 

Auditor 

2) Banyaknya Tugas yang 

Dilakukan 

 

Independensi  Auditor (X2) 

1) Lamanya Hubungan 

dengan Klien 

2) Tekanan dari Klien 

3) Telaah dari Rekan 

Auditor 

4) Jasa Non Audit 

 

Pemberian Opini Audit (Y) 

1) Pemberian Opini yang 

sesuai dengan kriteria – 

kriteria yang ditetapkan 

dalam macam – macam 

opini  

2) Kemampuan merespon 

terhadap kebutuhan klien 

1) Pengalaman Auditor 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pemberian opini audit 

sebesar 20.7 %. 

2) Independensi auditor 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pemberian opini audit 

sebesar 45.5 %. 

3) Berdasarkan hasil 

penelitian dan hasil 

analisis yang telah 

dilakukan menunjukan 

bahwa pengalaman 

auditor dan independensi 

auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pemberian 

opini audit. Pengalaman 

dan Independensi Auditor 

berpengaruh terhadap 

keputusan pemberian 

opini audit sebesar 53.4 

% dan 46.6 % merupakan 

pengaruh dari variabel 

yang tidak diteliti 

3)  Dita 

Justiana 

(2010) 

Pengaruh 

Etika, 

Independensi

, 

Pengalaman, 

dan Keahlian 

Auditor 

Terhadap 

Opini Audit 

Etika Auditor (X1) 

1) Anggaran waktu audit 

2) Kerahasiaan informasi 

klien 

3) Peran ganda auditor 

Independensi Auditor (X2) 

1) Independensi Dalam 

program audit 

a. Bebas dari Intervensi 

manajemen 

b. Bebas dari Intervensi 

prosedur audit 

c. Bebas persyaratan 

2) Independensi dalam 

verifikasi 

a. Bebas mengakses data 

b. Bebas bekerja sama 

1) Hasil uji regresi 

ditemukan bahwa 

variabel Etika, 

Independensi, 

Pengalaman, dan 

Keahlian auditor 

berpengaruh signifikan 

dan simultan terhadap 

Opini audit. 

 

2) Etika tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Opini 

audit 

 

3) Pengalaman tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Opini audit 
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c. Bebas dari pengaruh 

manajerial 

3) Independensi dalam 

pelaporan 

a. Bebas dari 

kepentingan pribadi 

b. Bebas dari keinginan 

pribadi 

c. Bebas dari tekanan 

d. Menghindari kata 

menyesatkan 

e. Bebas menggunakan 

judgement 

Pengalaman Auditor (X3) 

a. Lamanya pengalaman 

audit 

b. Banyaknya penugasa 

Keahlian Auditor (X4) 

a. Lama bekerja sebagai 

auditor 

b. Latar belakang 

pendidikan 

Opini Audit (Y) 

1) Unqualified 

a. Standar Akuntansi 

Keuangan 

b. Perlakuan Akuntansi 

yang tepat 

2) Qualified 

a. Ketiadaan Bukti yang 

kompeten 

b. Pembatasan Lingkup 

Audit 

3) Adverse 

a. Laporan Keuangan 

tidak disajikan secara 

wajar 

b. Tidak mengikuti 

prinsip akuntansi 

4) Disclaimer 

a. Laporan keuangan 

tidak diaudit 

b. Tidak disusun sesuai 

Prinsip Akuntansi 

 

 

4) Keahlian auditor 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap Opini 

audit. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Akuntan publik adalah profesional yang dianggap mampu menjembatani 

kepentingan pihak investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, serta beragam pihak 

berkepentingan lainnya, dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan 

perusahaan. Peran auditor adalah untuk menentukan laporan yang disiapkan oleh 

manajemen, sesuai dengan contract’s provison, termasuk di dalamnya adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang disetujui bersama. (Purwanti,2014). 

 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 kekeliruan atau kecurangan 

auditor (SPAP, 2011: PSA No. 02 SA Seksi 110). 

 Tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melaksanakan audit bukan 

hanya untuk kepentingan klien yang membayar fee saja, tetapi juga untuk pihak 

ketiga atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan 

klien yang diaudit. Masyarakat menilai independensi akuntan publik tidak hanya 

secara perseorangan tetapi dari segi profesi akuntan publik secara keseluruhan. Jika 

masyarakat menilai seorang akuntan publik atau suatu kantor akuntan telah gagal 

mempertahankan independensinya, maka kemungkinan besar, masyarakat menaruh 

kecurigaan terhadap independensi keseluruhan akuntan publik. Kecurigaan tersebut 

dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, 

khususnya dalam pemberian jasa pemeriksaan akuntan. (Supriyono,1988) 
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 Berdasarkan PSA No.52 SA Seksi 110 dalam SPAP 2011 Standar umum 

kedua mengharuskan : “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” Auditor 

Independen harus tidak memihak kepada kliennya : jika tidak, ia akan tidak dapat 

memisahkan diri agar temuan-temuannya dapat diandalkan. Jika akuntan tidak 

independen, prosedur apa pun yang dilaksanakan tidak akan sesuai dengan standar 

auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, dan ia akan terhalang 

dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan  

Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, 

debitur, kreditur dan karyawan). Setelah laporan keuangan telah selesai diaudit, 

maka akuntan publik dapat memberikan opini audit yang merupakan hasil akhir 

dari proses pemeriksaan audit oleh akuntan publik.  

Pemberian opini audit harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) agar hasil audit tidak 

menyesatkan para penggunanya. Pemberian opini audit harus didukung oleh bukti 

audit yang dapat memberikan keyakinan bagi para pemakai laporan keuangan 

tersebut, bahwa auditor telah : 1) Melakukan audit dengan kompetensi teknis, 

integritas, independen dan objektif. 2) Meneliti dan mendeteksi salah saji material, 

yang disengaja atau tidak disengaja. 3) Mencegah diterbitkannya laporan keuangan 

yang menyesatkan. (Rahayu, 2010) 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

Indikator 

1. Ikatan keuangan dan 

hubungan usaha 

dengan klien 

2. Persaingan antar 

kantor akuntan 

publik 

3. Pemberian jasa lain 

selain jasa audit 

4. Lamanya penugasan 

audit 

5. Besarnya kantor 

akuntan publik 

6. Audit “fee” 

Indikator 

1. Pendapat Wajar 

Tanpa Pengecualian 

2. Pendapat Wajar 

Tanpa Pengecualian 

dengan Bahasa 

Penjelasan 

3. Pendapat Wajar 

dengan Pengecualian 

4. Pendapat tidak 

Wajar 

5. Pernyataan tidak 

Memberikan 

Pendapat 

“Pengaruh Independensi Akuntan Publik terhadap Opini Audit” 

X 

Independensi Akuntan 

Publik 

(Supriyono, 1988) 

Y 

Opini Audit 

(Mulyadi, 2002) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut: 

a. H0 = Independensi akuntan publik tidak berpengaruh signifikan 

terhadap opini audit. 

b. H1 = Independensi akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap 

opini audit. 

 


