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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang 

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah 

sesuatu yang lain. 

Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab 

akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi. Dua hal ini adalah 

yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain 

pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu berubah. 

Maka jika salah satu yang di sebut pengaruh tersebut berubah, maka aka nada akibat 

yang di timbulkan. 

 

2.2 Pengertian Audit 

Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses sistematik 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yeng telah di 

tetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkentingan.  
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Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang 

yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami 

kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti 

yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa 

bukti itu. Auditor juga harus memeiliki sikap mental independen, kompetensi orang-

orang yang melaksanakan audit tidak ada nilai nya jika mereka tidak independen dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens et al, 2008:5) 

 

2.3 Kode Etik Profesi 

 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan 

bagi seluruh anggota, baik itu yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di 

lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia 

pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Tujuan profesi 

akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme 

tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan 

publik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi: Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem 

informasi. 

1. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan 

oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. 
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2. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari 

akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. 

3. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat 

kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan 

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu Prinsip Etika: 

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur 

pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh 

Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, Aturan Etika: Aturan Etika disahkan oleh 

Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. 

Interpretasi Aturan Etika : Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang 

dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan 

tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan 

dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan 

penerapannya. 

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus 

memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) ada 8 prinsip yang harus 

dipatuhi akuntan publik yaitu: 

1. Tanggung jawab profesi. 

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya.   

2. Kepentingan publik 
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Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme.   

3. Integritas 

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

intregitas setinggi mungkin. 

4. Objektivitas 

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.   

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional. 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang 

baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.   

8. Standar Teknis 
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Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar 

teknis dan standar profesional yang relevan. Selain itu akuntan publik juga 

harus berpedoman pada Standar Profesional. 

 

2.4 Pengertian kompetensi 

Lee dan Stone (1995) kompetensi auditor adalah sebagai Keahlian yang cukup 

secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. 

Van looy, Van dierdonck and Gemmel (1998: 212) menyatakan kompetensi sebagai 

sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektifitas performa, 

karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, berperilaku dan berpikir. 

Menurut spencer and spencer (1993:9) menyatakan kompetensi sebagai: 

 “an underlying characteristic’s of an individual which is causally related to 

criterion – referenced effective and or superior performance in a job or situation” 

(kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan 

dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya) 

Adapun Bedard (1986) yang dikutip dalam Hexana Sri Lastanti (2005:88) 

mendefinisikan kompetensi sebagai berikut: 

“Keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan prosedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor 

adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit 

dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. 
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2.4.1 Definisi Kompetensi 

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) mendefinisikan keahlian 

(expertise) sebagai keterampilan dari seorang ahli. Ahli (expert) didefinisikan 

seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi 

dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. 

Trotter (1996) dalam Murtanto (1999) mendefinisikan ahli sebagai orang yang 

dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan 

sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Hayes Roth et al. (1983) dalam 

artikel yang mendefiniskan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang 

suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam 

lingkungan tersebut dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (dalam saifudin 2004), 

mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara 

berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari 

“pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti  misalnya : dari sekedar 

pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang 

bersifat intuitif. Lebih spesifik lagi Dreyfus dan Dreyfus (1986) membedakan proses 

pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap.  

Tahap pertama disebut Novice, yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan 

membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada 

tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari 

perguruan tinggi. 
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Tahap kedua disebut advanced beginner. Pada tahap ini auditor sangat 

bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan 

segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat 

membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.  

Tahap ketiga disebut Competence. Pada tahap ini auditor harus mempunyai 

cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil 

disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap 

pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit. 

Tahap keempat disebut Profiency. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, 

sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu.  

Disini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan 

sehingga diperoleh analisis yang substansial. 

Tahap kelima atau terakhir adalah expertise. Pada tahap ini auditor mengetahui 

sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada.  

Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan.  

Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka 

bergantung pada instuisinya bukan pada peraturan-peraturan yang ada. 

Walaupun terdapat beberapa definisi diatas, secara umum belum ada kesepakatan 

mengeani definisi keahlian diantara peneliti. Konsekuensinya, konsep dari keahlian 

harus dioperasikan dengan melihat beberpa variabel atau ukuran, seperti lamanya 

pengalaman seseorang di bidang tertentu (Mohammadi dan Wright, 1987). 
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Definisi keahlian dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman 

(Mayangsari, 2003). Pengetian keahlian menurut Bedard (1986) dalam Murtanto 

(1999) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang 

luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Ashton (1991) dalam Mayangsari (2003) mengatakan bahwa ukuran keahlian 

tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain 

dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki 

sejumlah unsur lain disamping pengalaman. Bebeapa peneliti selanjutnya telah 

memasukkan unsur kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge) dan pengalaman 

(experience) ke dalam penelitian mereka (Bonnar dan Lewis, 1990; Libby dan Luft, 

1993; Libby dan Tan, 1994) dalam Murtanto (1999)  

Dalam praktek, definsi keahlian sering ditunjukkan dengan pengakuan resmi 

(official recognition) seperti kecerdasan partner dan penerimaan konsensus 

(consensual acclamation) seperti prngakuan terhadap seorang spesialis pada industri 

tertentu, tanpa adanya suatu daftar resmi dari atribut-atribut keahlian (Mayangsari, 

2003). Dalam hal ini Shanteau (1987) dalam Murtanto (1999) memberikan definisi 

operasional seorang ahli adalah seorang yang telah diatur dalam profesinya sebagai 

orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang penting untuk menilai pada 

derajat yang tinggi. 

Dari uraian diatas dilihat bahwa belum terdapat deskripsi yang jelas tentang 

keahlian. Akibatnya, konsep keahlian harus dioperasionalisasikan dengan melihat 
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beberapa variabel. Dan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengalaman 

dan pengetahuan. 

 

2.4.1.1  Indikator Kompetensi 

 Pada penelitian ini variabel kompetensi akan diproksikan dengan variabel 

pengalaman dan pengetahuan terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut: 

a)  Pengalaman  

Penelitian yang dilakukan Hamilton dan Wright (1982) dalam Harhinto (2004) 

menggunakan konsensus dan kestabilan keputusan sebagai salah satu bentuk kinerja 

auditor. Tipe tugas evaluasi yang dilakukan auditor relatif sama dan berulang-ulang 

serta keputusan yang diambil relatif sama pula atau stabul. Sehingga peningkatan 

kestabilan ini akan berhubungan dengan peningkatan pengalaman. Audit menuntut 

keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi 

oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah 

pengalaman. Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) menemukan 

bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka 

juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan 

dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada 

tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby et al, 1985) 

dalam Kusharyati (2003) Penelitian yang dilakukan Chou dan Trotman (1991) dalam 

Harhinto (2004) menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman lebih banyak 

menemukan butir-butir yang tidak umum dibanding auditor yang kurang 
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berpengalaman. Tetapi untuk menemukan butir-butir yang umum, tidak ada bedanya 

antara auditor berpengalaman dan auditor yang kurang berpengalaman. Hasil 

penelitian ini di dukung oleh pendapat Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) yang 

melakukan pengujian mengenai efek pengalaman terhadap kesuksesan pelaksanaan 

audit. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin 

peka dengan kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin 

memahami hal-hal lain yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan. 

Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman    

memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi kesalahan, (2.) Memahami  

kesalahan secara akurat, (3.) Mencari penyebab kesalahan. Hasilnya menunjukkan 

bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, 

semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin memahami hal-hal lain 

yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.  

Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang menyatakan bahwa pengalaman 

mungkin penting bagi keputusan yang kompleks tetapi tidak untuk keputusan yang 

sifatnya rutin dan tersturktur. Pengaruh pengalaman akan signifikan ketika tugas yang 

dilakukan semakin kompleks. 

b) Pengetahuan   

Beberapa penelitian sebelumya yang mempelajari mengenai pengaruh 

pengalaman dalam bidang audit, telah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini 

kemungkinan disebabkan pada penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan faktor 

pengetahuan yang dibuktikan untuk menyelesaikan tugas (Abdolmohammadi dan 
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Wright, 1987). Seperti yang dinyatakan oleh Frederick dan Libby (1996) dalam Sularso 

dan Na’im (1999) audit mempunyai hasil yang berbeda-beda. Perbedaan itu timbul 

karena beberapa penelitian tidak mempertimbangkan pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk melakukan tugas-tugas eksprimental ketika pengetahuan tersebut dibutuhkan 

dan cara penggunaan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan tugas. 

Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas 

mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak pengetahuan 

mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah 

secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor 

akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Analisis 

audit yang kompleks membutuhkan spektrum yang luas mengenai keahlian, 

pengetahuan dan pengalaman (Meinhard et al, 1987) dalam Harhinto (2004).  

 

2.5 Penegertian independensi 

Indepedensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia 

melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan 

memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang 

meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen 

tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in 

appearance) (IAI 2001). Akuntan tidak independen apabila selama periode audit dan 

selama periode penugasan profesionalnya, Akuntan, Kantor Akuntan Publik maupun 
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orang dalam Kantor Akuntan Publik: (1) mempunyai kepentingan keuangan baik 

langsung maupun tidak langsung yang material pada klien, (2) mempunyai hubungan 

pekerjaan dengan klien, (3) mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak 

langsung yang material dengan klien, karyawan kunci klien atau pemegang saham 

klien, (4) memberikan jasa-jasa non audit tertentu kapada klien atau (5) memberikan 

jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee kontijen atau komisi (bapepam,2003) 

 Independensi menurut Arens dkk. (2008:111) dapat diartikan mengambil sudut 

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

juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in 

fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias 

sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in 

appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. 

 

2.5.1 Definisi independensi 

Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik memperoleh 

kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, 

dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa 

harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan 

keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

Mautz (1974) dalam Supriyono (1988) mengutip pendapat Carman mengenai 

pentingnya independensi sebagai berikut:  
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” Jika manfaat seorang sebagai auditor rusak oleh perasaan pada sebagian pihak  

ketiga yang meragukan independensinya, dia bertanggung jawab tidak hanya  

mempertahankan independensi dalam kenyataan tetapi juga menghindari penampilan  

yang memungkinkan dia kehilangan independensinya.” 

Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri 

auditor secara keseluruhan. Oleh karenanya apabila seorang auditor independen atau 

suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, 

maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak 

independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas 

masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen. 

Supriyono (1988) membuat kesimpulan mngenai pentingnya independensi 

akuntan publik sebagai berikut: 

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan 

publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen 

kepada pemakai informasi. 

2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh 

kepercayaan dari klien dan masyarakaat, khususnya para pemakai laporan 

keuangan. 

3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan 

yang disajikan oleh manajemen. 

4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak 

mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. 
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5. Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara 

berkesinambungan perlu dipertahankan. 

 

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya 

dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. 

Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, 

maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu 

kredibel. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan 

dengan klien, yang mana hal ini telah dinyatakan dalam keputusan Menteri Keuangan 

RI no. 42 3/KMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam keputusan  tersebut 

dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dan suatu entitas 

dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama lima tahun  buku berturut-

turut dan oleh akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. 

Banyak definisi mengenai independensi telah dikemukakan oleh para pakar 

akuntansi. Umumnya definisi-definisi tersebut berbeda satu dengan yang lain dan 

perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing- masing pakar yang 

pada gilirannya mengakibatkan perbedaan cakupan makna independensi. 

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata ”independence” yang 

berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English terdapat entri kata “independence” yang artinya “dalam keadaan 

independen”. Adapun entri kata “independent” bermakna “tidak tergantung atau 

dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; 
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bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati; bebas dari pengendalian orang 

lain” (Hornby, 1987). Makna independensi dalam pengertian umum ini tidak jauh 

berbeda dengan makna independensi yang dipergunakan secara khusus dalam literatur 

pengauditan.  

E.B. Wilcox (1952) dalam Supriyono (1989) menyatakan bahwa independensi 

bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak 

akan memberikan tambahan apapun. 

Arens dan Loebbecke (1997) mendefinisikan independensi dalam pengauditan 

sebagai”pengguna cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, 

evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat pelaporan hasil temuan audit. Selain itu, Arens 

dan Loebecke (1997) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu: 

independensi dalam kenyataan (independence in fact) dan idependensi dalam 

penampilan (independence in appearance). Independensi dalam kenyataan ada  apabila 

akuntan publik berhasil mempertahankan sikap  yang  tidak  bias  selama  audit,  

sedangkan  independensi dalam penampilan adalah  hasil persepsi pihak lain  terhadap 

independensi akuntan public. 

Antle (1984) dalam Mayangsari (2003) mendefinisikan independensi sebagai  

suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa  

sehingga temuan dan  laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi  oleh  bukti-

bukti  yang  ditemukan  dan  dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip 

profesionalnya. 
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Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan 

oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada 

dengan America Institute of Certified public Accountant (AICPA) dalam Meutia (2004) 

menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak 

berdasarkan integritas dan objektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak 

dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi 

akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, 

memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. 

Di lain pihak, obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam 

mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang 

dihadapi (Mulyadi, 1998). Selain itu AICPA juga memberikan prinsip-prinsip berikut 

sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yaitu: 

1) Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap 

klien. 

2) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan 

yang akan mengangggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang 

mempengaruhi laporan keuangan. 

3) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien 

yang akan menganggu obyektivitasnya auditor.  

SEC (Securitas Exchange Committee) sebagai badan yang juga berkepentingan 

terhadap audior yang independen memberikan definisi lain berkaitan dengan 

independensi. SEC memberikan empat prinsip dalam menentukan auditor yang 
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independen. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa independensi dapat terganggu 

apabila auditor: memiliki konflik kepentingan dengan klien, mengaudit pekerjaan 

mereka sendiri, berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya, 

bertindak sebagai penasehat bagi kliennya (Ryan et al, 2001) dalam Meutia (2004). 

Menurut Scott et al,  (2000)  dalam Meutia (2004) auditor independen seharusnya dapat 

menjadi pelindung terhadap praktek-praktek akuntansi, karena auditor tidak  hanya 

dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi tetapi juga dapat 

berhubungan dengan komite audit dan dewan direksi yang bertanggung jawab untuk 

memeriksa dengan teliti para pembuat keputusan di perusahaan.  

 Dalam aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001) disebutkan bahwa 

dalam  menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap 

mental  independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam 

Standar Profesional Akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental 

independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam 

penampilan (in appearance). Selain itu benturan kepentingan (conflict of interest) dan 

tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang 

diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Atas dasar 

beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur 

pengertian independensi akuntan publik sebagai berikut: 

1) Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, obyektivitas dan kebebasan 

kuntan publik dari pengaruh pihak lain. 
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2) Kepercayaan akuntan publik terhadap diri sendiri yang merupakan integritas 

profesionalnya. 

3) Kemampuan akuntan publik meningkatkan kredibilitas pengetahuannya 

terhadap laporan keuangan yang diperiksa. 

4) Suatu sikap mental akuntan publik yang jujur dan ahli, serta tindakan yang 

bebas dari bujukan, pengaruh dan pengendalian pihak lain dalam melaksanakan 

perencanaan, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaannya. 

Menurut Donald dan William (1982) dalam Harhinto (2004) independensi auditor 

independen mencakup dua aspek, yaitu: 

a) Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

b) Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor 

independent bertindak bebas atau independent, sehingga auditor menyenankan 

harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat 

meragukan kebebasannya.  

Dari berbagai pendapat mengenai independensi di atas, terdapat satu kesepakatan 

bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor.  Terdapat 

berbagai jenis independensi, tetapi dapat disimpulkan bahwa independensi yang dapat 

dinilai hanyalah independensi yang kelihatan. Dan penilaian terhadap independensi 

yang kelihatan ini selalu berkaitan dengan hubungan yang dapat dilihat serta diamati 

antara auditor dan kliennya. 
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2.5.2.1 Indikator Independensi 

Pada penelitian ini variable independensi akan diproksikan, yakni lama 

hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, jasa 

non audit yang diberikan KAP Adapun penjelasan pengembangan hipotesis variabel 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a)  Lama Hubungan dengan Klien (Audit Tenure)  

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah 

diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa 

akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 

3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh 

sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan 

klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan mengenai lamanya hubungan 

dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan Moon (2003) dalam 

Kusharyanti (2003) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit meningkat dengan 

semakin lamanya audit tenure. Temuan ini menarik karena ternyata mendukung 

pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan audit antara auditor dengan klien 

berkurang. Terkait dengan lama waktu masa kerja, Deis dan Giroux (1992) 

menemukan bahwa semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun 

Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk 

menjadikan auditor puas  
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Pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas 

dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. Namun hal tersebut bertentangan 

dengan penelitian Shockley (1980) dalam Supriyono (1988) yang menunjukkan bahwa 

lama hubungan dengan klien tidak berpengaruh terhadap rusaknya independensi 

auditor. Adapun penjelasan perbedaan beberapa penelitian hasil penelitian terdahulu 

dinyatakan sebagai berikut:  

“Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan  publik 

kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kuarng  

inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Sebaliknya  penugasan 

audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan independensi  karena akuntan 

publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien  dan lebih tahan 

terhadap tekanan  klien “    

( Supriyono, 1988, hal 6).  

Auditor independen tidak hanya memberikan jasa untuk menguji laporan 

keuangan (audit), tetapi juga melakukan jasa lain selain audit. Pemberian jasa selain 

audit ini merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen 

dapat meningkatkan tekanan agar auditor bersedia untuk mengeluarkan laporan yang 

dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa syarat (Brokess dan Simnett (1994), 

Knapp (1985) dalam Harhinto (2004). Pemberian jasa lain selain jasa audit berarti 

auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakuka 

pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang 

diberikan auditor tersebut. Auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap 

memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya. 
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b)  Tekanan dari Klien  

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan 

klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak 

sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan.   

Klien berusaha mempengaruhi fungs pengujian laporan keuangan yang dilakukan 

auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar 

auditing, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan 

dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau 

kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan 

maksud untuk menciptakan penghargaan.  

Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor 

mengikuti keinginan klien, maka melanggar standar profesi. Pada sisi lainnya, jika 

permintaan klien tidak terpenuhi, maka klien dapat memberikan sanksi yang dapat 

berupa penghentian penugasan atau mengganti KAP auditornya. Goldman.dan Barlev 

(1974) dalam Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi 

auditormelakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil 

karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan 

kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak 

bersedia memenuhi keinginannya. Sementara auditor membutuhkan fee untuk 

memenuhi kebutuhannya. Sehingga akan lebih mudah dan murah bagi klien untuk 

mengganti auditornya dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee 
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tambahan atau alternatif sumber fee lain (Nichols dan Price, 1976 dalam Harhinto, 

2004). 

Selain itu, persaingan antar kantor akuntan (KAP) semakin besar. KAP semakin 

bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak sebanding dengan 

pertumbuhan KAP. Terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan merjer atau 

akuisisi dan akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahan yang mengalami 

kebangkrutan. Sehingga oleh karena itu KAP akan lebih sulit untuk mendapatkan klien 

baru sehingga KAP enggan melepas klien yang sudah ada. 

Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor untuk 

mengatasi tekanan klien (Knopp, 1985) dalam Harhinto (2004). Klien yang 

mempunyai kondisi keuangan yang kua dapat memberikan fee audit yang cukup besar 

dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas 

terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil 

sehingga audito kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Pada situasi ini auditor 

menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit (Deis dan Giroux, 

1992).  

c)  Telaah Rekan Auditor 

 Auditor harus menjaga kualitas yang diberikan, karena jasa yang diberikan 

auditor digunakan sebagai dasar pembuatan pembaca laporan keuangan. Selain itu jasa 

yang diberikan auditor tidak dapat diberikan oleh pihak lain. Untuk menjaga kualitas 

audit dilakukan telaah dari rekan auditor yang menjadi sumber penilaian objektif 

mengenai kualitas audit yang dilakukan oleh rekan auditor (King et al, 1994)  
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Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas  

Menuntut tranparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan 

Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai 

dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap 

klien dan masyaraka luas akan jasa yang diberikan.   

Oleh karena itu pekerjaan akuntan publik dan operasi Kantor Akuntan Publik 

perlu dimonitor dan di “audit“ guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian 

kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output 

yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai 

mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa 

akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, 

Kantor Akuntan Publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim peer review. 

Manfaat yang diperoleh dari peer review antara lain mengurangi resiko litigation, 

memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan 

competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan. Bahkan 

Bremster (1983) dalam Harhinto (2004) menyatakan bahwa telaah dari rekan auditor 

dapat meningkatkan pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilakukan kantor akuntan 

untuk menjaga kinerjanya. 

 

d)  Jasa Non-Audit yang diberikan oleh KAP 

Jasa lain selain jasa audit yang dimaksud penilaian ini adalah bahwa selain jasa 

audit, kantor akuntan juga dapat memberikan jasa lain kepada klien. Pemberian  jasa 
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lain selain jasa audit kemungkinan berakibat akuntan publik kehilangan  

independensinya, Schulte (1965), Hartley dan Ross (1972), serta Golman dan Barlew 

(1974) dalam Suyatmini (2002).  

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa 

non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa 

akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2002). Adanya dua 

jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap 

kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit.   

Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi 

independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor 

agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu 

wajar tanpa pengecualian (Barkes dan Simnet (1994), Knapp (1985) dalam Harhinto 

(2004). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas 

manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keungan klien ditemukan 

kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor 

tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik 

bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut. 

Maka berdasarkan hal tersebut diajukan hipotesis sebagai  berikut: Standards & Poor 

dalam Mayangsari  (2003)  menunjukkan  bahwa  berbagai  jasa  non  audit  yang 

diberikan  oleh  KAP  kepada  satu  klien  dapat  merusak  independensi.  
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2.6 Kualitas Audit 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi 

yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak 

luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para penggguna 

laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan 

berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan laporan 

keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam 

pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit 

merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses 

pengauditan. 

Goldman dan Barlev (1974) dalam Meutia (2004) menyatakan bahwa laporan 

auditor mengandung kepentingan tiga kelompok, yaitu: (1) manajer perusahaan yang 

diaudit, (2) pemegang saham perusahaan, (3) pihak ketiga atau pihak luar seperti calon 

investor, kreditor dan supplier. Masing-masing kepentingan ini merupakan sumber 

gangguan yang akan memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan laporan 

yang mungkin tidak sesuai dengan standar profesi. Lebih lanjut hal ini akan 

mengganggu kualitas audit. 

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Christiawan 

(2002) menyatakan bahwa: 

“kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan 

independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara  

potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas 
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kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian 

auditor”. 

De Angelo (1981) dalam Watkins et al, (2004) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan 

pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan 

pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki 

oleh auditor tersebut. 

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa auditor dituntut oleh pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang 

kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat 

menjalankan kewajibann yaitu ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor yaitu 

kompetensi (keahlian), independensi, dan due professional care. Tetapi dalam 

menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan 

manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin  hasil  operasi  perusahaan  atau  

kinerjanya  tampak  berhasil yang tergambar  dengan data yang lebih  tinggi dengan 

maksud untuk mendapatkan penghargaan (misalkan bonus). Untuk mencapai tujuan 

tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auidtor 

sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien 

(Media Akuntansi, 1997).  

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di 

mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai 
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laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor 

dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan 

keuangan auditan dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor 

memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. 

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan 

profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar 

profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan 

bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa 

dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya 

(Khomsiyah dan Indriantoro, 1988). 

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional 

Akuntan  Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan 

juga penerapan terbaru yaitu International Standard On Audits (ISA) pada tahun 2013 

(Theodorus M. Tuanakota, 2014) 

TABEL 2.1 

PEDOMAN SPAP DAN PENERAPAN ISA 

 

Standar professional akuntan publik (SPAP) International Standard On Audit (ISA) 

1. Standar umum  

 

a. Audit harus dilaksanakan oleh 

Audit harus dilaksanakan oleh 

SA 200 : Tujuan keseluruhan auditor 

Independen 
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seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai 

auditor. 

b.  Dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh 

auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan 

penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat 

dan seksama. 

SA 200,11 Dalam melaksanakan suatu 

audit atas laporan keuangan, tujuan 

keseluruhan auditor adalah : 

1. Memperoleh keyakinan memadai 

tentang apakah laporan keuangan 

secara keselurihan bebas dari salah 

saji material, baik yang di sebabkan 

oleh kecurangan maupun 

kesalahan, dan oleh karena itu 

memungkinkan auditor untuk 

menyatakan opini atas apakah 

laporan keuangan disusun, dalam 

semua hal yang material, sesuai 

dengan kerangka pelaporan 

keuangan yang berlaku. 

2. Menerbitkan laporan tentang 

laporan keuangan dan 

mengomunikasikannya ( 

sebagaimana yang diisyaratkan 

oleh SA berdasarkan laporan 

audior. 

1. Standar Pekerjaan Lapangan. SA 210.03 : persetujuan atas syarat-syarat 

perikatan audit 
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a. Pekerjaan harus direncanakan 

sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus 

disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas 

struktur pengendalian intern 

harus dapat diperoleh untuk 

merencanakan audit dan 

menetukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan 

dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang 

cukup harus dapat diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan, pertanyaan dan 

konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan 

auditan. 

 

 

SA 210.03 : Tujuan auditor adalah untuk 

menerima atau melanjutkan perikatan audit 

hanya bila basis yang melandasi 

pelaksanaan audit telah disepakati, melalui : 

1. Penetapan apakah terdapat 

prakondisi untuk suatu audit. 

2. Penegasan bahwa ada pemahaman 

yang sama tentang ketentuan 

perikatan audit antara auditor, 

manajemen dan, jika relevan, pihak 

yang bertanggung jawab atas tata 

kelola entitas. 

 

1. Standar Pelaporan. SA 220 : Pengendalian mutu untuk audit 

atas laporan keuangan  
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a. Laporan auditor harus 

menyatakan apakah laporan 

keuangan telah  disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

b. Laporan  auditor  harus  

menunjukkan  atau  menyatakan  

jika  ada  ketidak konsistenan  

penerapan  prinsip  akuntansi  

dalam  penyusunan  laporan 

keuangan  periode  berjalan  

dibandingkan  dengan  

penerapan  prinsip akuntansi 

tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam 

laporan keuangan harus 

dipandang memadai, kecuali 

dinyatakan lain dalam laporan 

auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat 

pernyataan pendapat mengenai  

SA 220.06 : tujuan auditor adalah untuk 

mengimplementasikan prosedur 

pengendalian mutu pada tingkat perikatan 

untuk memberikan keyakinan memadai 

bagi auditor bahwa :  

1. Audit telah dilakukan dengan 

mematuhi standar profesi serta 

ketentuan hukum dan peraturan 

yang berlaku . 

2. Laporan auditor yang diterbitkan 

telah sesuai dengan kondisinya. 
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laporan keuangan secara 

keseluruhan atas suatu asersi. 

 

 

  

Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses untuk 

mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para 

pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan 

terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang 

saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh 

auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan 

keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang 

berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pemilik. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan 

auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar 

pengendalian mutu. Selanjutnya menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti 

(2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem 

akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam 

laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan 

untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. 
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2.7 Ikhtisar Penelitian-Penelitian Terdahulu  

Di bawah ini kumpulan penelitian penelitian terdahulu dari variable 

kompetensi, independensi dan kualitas audit.  

Tabel  2.2 

IKHTISAR PENELITIAN- PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Tahun Variabel Penelitian Topik penelitian Hasil penelitian 

1. Knapp 1985 Variabel 

independen : 

Fungsi Audit dan 

implikasi konflik 

audit-klien 

 

Variabel Dependen 

: pengguna laporan 

keuangan 

Menganalisis 

terhadap 

kemampuan 

untuk menjaga 

posisinya dalam 

situasi konflik 

dengan klien 

dalam hubungan 

dengan 

pinjaman bank 

Semakin besar 

subyektivitas 

dalam membuat 

standar teknis 

dan semakin 

kuat kondisi 

keuangan klien 

maka semakin 

rendah 

kemampuan 

auditor untuk 

mengatasi 

tekanan dari 

klien 

2. Bonner 1990 Variabel Dependen 

: Resiko audit 

 

Variabel 

Independent : 

pengalaman dan 

pembuatan 

keputusan 

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 resiko 

audit. 

3. Ashton 1991 Variable Dependen 

: Keahlian Audit 

 

Menganalisis 

berbagai 

tingkatan 

Terhadap 

perbedaan 

pengetahuan 
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Variabel 

Independen : 

Pengalaman, 

Pengetahuan, 

Frekuensi 

Kesalahan 

auditor terhadap 

pengetahuan 

auditor tentang 

dampak 

frekuensi 

kesalahan 

laporan 

keuangan 

industri 

manufaktur. 

auditor error 

effect pada 

berbgai 

tingkatan 

pengalaman, 

tidak dapat 

dijelaskan oleh 

lamanya 

pengalaman atau 

pengalaman 

audit pada 

industri tertentu, 

atau klien yang 

sudah mereka 

audit. 

4. Choo dan 

Trotman 

1991 Variabel Independen 

: Struktur 

Pengetahuan Audit 

 

Variabel Dependen 

: pengalaman, 

pennilaian 

Menganalisis 

hubungan antara 

struktur 

pengetahuan 

dan keputusan 

yang di buat 

oleh auditor 

berpengalaman 

dengan yang 

kurang 

berpengalaman 

Auditor 

berpengalaman 

lebih banyak 

menemukan 

butir-butir yang 

tidak umum 

dibandingkan 

auditor yang 

kurang 

berpengalaman 

5. Deis dan 

Girox 

1996 Variable 

Independen : 

Reputasi, Konflik 

kekuasaan, Sektor 

Publik 

 

Variabel Dependen 

: Kualitas Audit 

Menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

menentukan 

kualitas audit 

pada sektor 

publik 

Lama audit, 

periode audit, 

pengalaman 

auditor, dan 

review dari 

pihak ketiga 

merupakan 

determinant 

kualitas audit 

yang paling lama 

6. Tsui dan 

Gul 

1996 Varibel Independen 

: variabel 

kepribadian, 

pertimbangan etis 

pada prilaku dalam 

situasi konflik audit 

Menganalisis 

prilaku auditor 

pada situasi 

konflik audit 

Bahwa 

penalaran etika 

memoderasi 

hubungan antara 

locus of control 

dengan 
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Variabel Dependen 

: Locus of control 

kemampuan 

auditor untuk 

mengatasi 

tekanan dari 

situasi konflik 

klien auditor 

7. Meutia 2002 Variabel bebas : 

kualitas audit 

 

Variabel terikat : 

Manajeman laba 

 

Variabel 

moderating : non – 

audit service, masa 

jabatan sebagai 

auditor 

Meneliti 

pengaruh 

independensi 

auditor pada 

hubungannya 

antara kualitas 

audit dan 

manajemen laba 

dan ukuran 

independensi 

auditor yang 

digunakan 

adalah non audit 

service dan 

audit tenur 

(berpengaruh 

dalam hubungan 

kualitas audit 

dan manajemen 

laba yang 

diukur dengan 

absolute 

discretionary 

accrual) 

Hasilnya kedua 

variabel tersebut 

secara signifikan 

mempengaruhi 

hubungan antara 

kualitas dan 

absolute 

discretionary 

accrual. 

Keberadaan non 

audit service 

meningkatkan 

nilai absolute 

discretionary 

accrual. 

Sementara itu, 

audit tenur yang 

lama 

menurunkan 

absolute 

discretionary 

accrual. 

8. Kusharya

nti 

2003 Variabel bebas : 

Kualitas audit 

 

Variabel Terikat : 

Besaran KAP, 

Audit Tenur, Audit 

Fee, Jasa nonaudit 

Meneliti faktor-

faktor kualitas 

audit menurut 

De Angelo dan 

Catanach 

Walker 

Banyak faktor 

memainkan 

peran penting 

dalam 

mempengaruhi 

kualitas audit 

dari sudut 

pandang auditor 

individual, 

auditor tim 

maupun KAP. 



43 
 

9. Sekar 

mayangsa

ri 

2003 Variabel 

Independen : 

keahlian audit dan 

independensi 

 

Variabel Dependen 

: pendapatan Audit 

Keahlian dan 

independensi 

sebagai variabel 

bebas, dan 

pendapatan 

audit sebagai 

variabel terikat. 

Bahwa auditor 

yang memiliki 

keahlian dan 

independensi 

akan 

memberikan 

pendapat tentang 

kelangsungan 

hidup 

perusahaanyaang 

cendrung besar 

dibandingkan 

yang hanya 

meiliki salah 

satu karakteristik 

atau sama sekali 

tidak memiliki 

keduanya. 

10. Teguh 

Harhinto 

2004 Variabel 

independen : 

keahlian dan 

independensi 

 

Variabel Dependen 

; kualitas audit 

Keahlian 

diproksikan 

dalam 2 sub 

variabel 

pengalaman dan 

pengetahuan. 

Sedangkan 

independensi 

diproksikan 

dalam tekanan 

dari klien, lama 

hubungan 

dengan klien 

dan telaah rekan 

auditor. 

Keahlian dan 

independensi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit. 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

ditentukan oleh dua hal yaitu kompetens dan independensi. Kompetensi berkaitan 

dengan pengalaman dan pengetahuan memadai yang dimiliki akuntan publik dalam 

bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu 

komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan 
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publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan siapapun serta jujur 

kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabelnya. Pada 

penelitian yang dilakukan Harhinto (2002),  

 

2.8   Kerangka Pemikiran 

2.8.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (AAA 

Financial Accounting Standard Committee 2000). 

 Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh kompetensi terhadap 

kualitas audit oleh M. Nizarul Alim (2007) menyatakan bahwa: 

“Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa 

kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana 

kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan.”  

 

       2.8.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (AAA 

Financial Accounting Standard Committee 2000). 

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan pengaruh independensi terhadap kualitas 

audit oleh M. Nizarul Alim (2007) menyatakan bahwa: 

“Bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.”\ 
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Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran Teoristis 
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2.9  Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis menurut Sugiyono (2011) adalah: “jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.  

Dari uraian diatas, penulis mengemukakan suatu hipotesis, Bahwa: 

H1 : Tingkat kompetensi auditor yang tinggi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

H2 : Tingkat indepedensi auditor yang tinggi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

H3 : Tingkat kompetensi dan indepedensi auditor yang tinggi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

 

 


