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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Pengertian audit menurut Theodorus M. Tuanakotta (2015: 3): 

“Audit adalah jasa akuntan publik yang dikenal sebagai jasa asurans 

(assurance service).” 

Pengertian auditing menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2012: 4): 

“In a financial statement audit, the auditors undertake to gather evidence 

and provide a high level of assurance that the financial statement follow 

generally accepted accounting principles, or some other appropriate basis 

of acconting. An audit involves searching and verifying the accounting 

records and examining other evidence supporting the financial statements. 

By gathering information about the company and its eenvironment, 

including internal control; inspection documents; observing assets; making 

inquiries within and outside the company; and performing other auditing 

procedures, the auditors will gather the evidence necessary to issue and 

audit report. That audit report states that it is the auditors’ opinion that the 

financial statements follow generally accepted accounting principles.”  

Kualitas audit menurut Rick Hayes et al (2005: 51): 

“Technical audit quality is defined as the degree to which an audit meet a 

consumer’s expectations with regard to the detection and reporting of 

errors and irregularieties regrading the audited company and its financial 

statements.” 

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk 

memberikan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. KAP adalah 

badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang (Theodorus M. 

Tuanakotta; 2015: 10). 

Mengenai jasa-jasa yang diberikan akuntan publik, undang-undang 

menjelaskan, sebagai berikut: (Theodorus M. Tuanakotta; 2015: 10-11) 
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1. “Jasa Asurans” adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk 

memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran 

informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. 

2. “Jasa audit atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang 

diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk 

memberikan keyakinan memadai atas kewajaran atas penyajian informasi 

keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain 

laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang 

dilampirkan dalam suatu laporan keuangan. 

3. “Jasa reviu atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang 

diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk 

memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi 

keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan negatif. 

4. “Jasa asurans lainnya” adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu 

atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara 

lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atau kepatuhan terhadap 

peraturan, evaluasi atau efektivias pengendalian internal, pemeriksaan atas 

informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk 

penawaran umum. 

5. “Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” 

antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa 

kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati 

atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.  

 

Dalam penugasan audit, pokok tugas dan informasi pokok tugas adalah 

keuangan entitas yang diaudit, yang terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), 

laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pokok tugas 

ini mencerminkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan arus kas dari 

entitas tersebut pada suatu tanggal neraca dan untuk suatu periode (dalam hal 

laporan laba-rugi dan laporan arus kas). (Theodorus M. Tuanakotta; 2015: 9) 

Standar auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor 

namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan 

auditnya dan dalam laporannya (PSA. 01 SA Seksi 150). 
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ISA adalah standar audit yang relatif baru untuk Indonesia.  Struktur dan 

sistematika ISA menurut Theodorus M. Tuanakotta (2015: 54-56): 

1) Introduction (Pengantar) 

Seksi ini dapat memuat informasi tentang tujuan, lingkup, dan pokok bahasan 

dari ISA tersebut, di samping pembahasan tentang apa-apa yang diharapkan 

dari auditor dan pihak-pihak lain yang secara spesifik disebut dalam ISA 

tersebut. 

2) Objective (Tujuan) 

Setiap ISA memuat pernyataan yang jelas tentang tujuan auditor mengenai hal-

hal yang dibahas dalam ISA tersebut. Untuk mencapai tujuan menyeluruh 

(overall objective) auditor harus menggunakan tujuan dari masing-masing ISA 

yang relevan, dalam pelaksanaan dan perencanaan dan pelaksanaan auditnya, 

dengan memperhatikan hubungan atau ketertarikan di antara ISAs. ISA 200.21 

(a) [dibaca: ISA 200 alinea 21 huruf (a)] mewajibkan auditor untuk: 

a) menentukan apakah setiap prosedur audit disamping yang diwajibkan ISAs 

memang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan ISAs; 

dan 

b) mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh 

3) Definitions (Definisi) 

Sebagai penegasan, ISA yang bersangkutan mencantumkan istilah-istilah yang 

berkenaan dengan hal-hal yang dibahasnya. Definisi dalam suatu ISA mungkin 

juga ada dalam ISA yang lain, dan definisi itu dicantumkan lagi karena 

masalahnya berkaitan. Definisi ini diberikan untuk penerapan dan penafsiran 

yang konsisten dari berbagai ISAs. Pencantuman definisi dalam ISAs tidak 

dimaksudkan untuk meniadakan atau mengabaikan istilah (yang sama dengan 

makna yang berbeda) yang digunakan dalam undang-undang atau ketentuan 

perundang-undangan. 

4) Requirements (Persyaratan/Ketentuan) 

Setiap tujuan (objective) didukung oleh penjelasan mengenai persyaratan yang 

diwajibkan. Kewajiban ini senantiasa dinyatakan dengan frasa “the auditor 

shall” atau “auditor wajib”. Dalam konteks yang lain, Requirements juga 

bermakna ketetapan (di samping persyaratan dan kewajiban). 

5) Application and Other Explanatory Material (Penerapan dan Materi Penjelasan 

Lain) 

Seksi ini menjelaskan lebih lanjut persyaratan/kewajiban dari ISA tersebut, dan 

petunjuk untuk melaksanakan persyaratan/kewajiban tersebut. Secara khusus, 

seksi ini dapat: 

a) menjelaskan lebih tepat makna dari suatu persyaratan/kewajiban  atau apa 

yang ingin dicakup; 

b) mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang spesifik untuk entitas 

kecil; dan 

c) memasukkan contoh prosedur yang mungkin tepat dalam situasi yang 

dihadapi. Namun, prosedur yang sebenarnya dipilih auditor, ditentukan oleh 
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penerapan kearifan profesionalnya pada situasi yang dihadapi dan risiko 

yang dinilainya mengenai kemungkinan salah saji material. 

Meskipun petunjuk ini tidak dengan sendirinya merupakan kewajiban, namun 

ia relevan untuk penerapan yang tepat dari kewajiban/persyaratan suatu ISA. 

Seksi ini juga dapat memberikan informasi latar belakang mengenai masalah 

yang dibahas dalam ISA tersebut. 

6) Appendices (Lampiran) 

Appendices merupakan bagian dari seksi terdahulu (Application and Other 

Explanatory Material). Tujuan dan maksud digunakannya suatu appendix 

dijelaskan dalam batang tubuh dari ISA yang bersangkutan, atau dalam judul 

dan pengantar dari appendix itu sendiri.  

 

Dalam standar audit, telah terjadi perubahan standar. Menurut Theodorus 

M. Tuanakotta (2015: 56-57) berikut ini beberapa contoh dari perbedaan ISA dan 

SPAP yang lama, yang bersifat substantif dan mendasar: 

1) Penekanan pada risiko 

2) Standar berbasis prinsip 

3) Pengukuran berkesan eksak 

4) Gunakan kearifan profesional 

5) Senantiasa terapkan kewaspadaan profesional 

6) Pengendalian internal 

7) TCWG 

 

2.1.1  Kompetensi Auditor 

 Auditor yang berkompetensi menurut Rick Hayes et al (2005: 79) adalah: 

“A professional accountant, in agreeing to provide professional service, 

implies that he is competent to perform the service. Professional competent 

requires a high standard of general education followed by specific 

education, training, examination in relevant subject, and work experience. 

Competent also requires continuing awareness by the professional 

accountants of developments in the accountancy profession and adoption of 

a quality control program. Accounttants should refrain from agreeing to 

perform professional service which they are not competent to carry out 

unless competent advice and assistance are obtained. The accountant 

should perform all service with due care, competent and diligence and has 

a continuing duty to maintain professional knowledge and skill. That 

knowledge and skill should be sufficient to ensure that word performed is 

based on up-to-date developments in practice, legislation and technique.”    
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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 (Arens et al; 2012). Keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, 

pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu 

untuk menjadi auditor (Tuanakotta; 2011: 112). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka komptensi 

dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan 

digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor 

adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung 

dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan 

audit yang berkualitas. 

2.1.1.1 Indikator Kompetensi Auditor 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap 

sebuah pekerjaan. Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan mencakupi: 

- Kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber 

penyusunan laporan keuangan. 

- Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau 

salah tafsir fakta. 

- Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah 

klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan. 
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Standar Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2011) tentang standar umum 

pertama, menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam 

bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat 

memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak 

memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. 

Akuntan terbaik yang baru lulus, menguasai standar akuntansi keuangan 

dan standar professional akuntan publik. Pada tahap ini KAP dapat dan sebaiknya 

mengembangkan pengetahuannya. Dalam usia yang relatif muda dan baru 

meninggalkan bangku kuliah, ia dengan cepat memutakhirkan pengetahuannya 

dalam standar akuntansi dan standar audit. Kriteria auditor pemula terbaik adalah 

pengetahuannya seperti ensiklopedia berjalan; inilah tahap know what (tahu 

mengenai sesuatu atau segala sesuatu yang bersifat teknis). (Tuanakotta; 2011: 116) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati dan Setiawan (2012) 

menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati dan Suhardjo 

(2012) bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan 

arah koefisien positif. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan memiliki 

pengetahuan mengenail auditing yang lebih banyak menggambarkan tinggginya 

tingkat kompetensi profesionalnya dan akan menghasilkan audit yang lebih 

berkualitas. 

2. Pengalaman 

Pengalaman audit dibawah supervisi auditor senior atau senior in-charge 

yang baik akan membuka wawasannya dalam menerapkan pengetahuan dasarnya 
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dalam industri atau jenis usaha yang dihadapinya. Ia ditugaskan pada industri 

tertentu dan belajar mengenai standar akuntansi untuk industri tersebut. Di bawah 

bimbingan seniornya, ia juga berkenalan dengan teknik dan metod audit yang tepat 

untuk industri tersebut. Kriteria sebagai auditor terbaik, meningkat dari know what 

menjadi know how (tahu bagaimana sesuatu diterapkan, dalam situasi apa, dan apa 

alternatifnya) (Tuanakotta; 2011: 116). 

Pengalaman penting lainnya adalah dalam menghadapi fraud atau 

kecurangan dibidang keuangan. Tanda-tanda bahaya (red flags) yang dipelajarinya 

di bangku kuliah membuka peluang baginya dalam menilai risiko dalam terjadinya 

fraud, dimana (dalam siklus usaha yang mana) titik-titik rawannya, dan cara 

mendeteksi fraud untuk selanjutnya dilaporkan kepada manajemen. Ada progresi. 

Kriteria sebagai auditor terbaik meningkat dari know how menjadi know why (tahu 

mengapa sesuatu yang berisiko bisa terjadi) (Tuanakotta; 2011: 116). 

Pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama 

melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun 

banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Auditor yang telah memiliki banyak 

pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan 

atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga 

auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap 

temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit 

pengalaman (Libby dan Frederick, 1990). 
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3. Pelatihan 

 Pelatihan diberikan melalui pendidikan profesional berkelanjutan 

(continuing professional education); ini sudah lama dipraktikkan Ikantan Akuntan 

Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia, maupun kantor-kantor akuntan 

publik (Tuanakotta; 2011: 112). Pelatihan profesional adalah program pendidikan 

jangka pendek yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok profesi yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja, produktifitas dan keprofesionalan. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur pelatihan profesional adalah pernyataan mengenai kesadaran 

pengembangan profesionalisme melalui pelatihan, pernah melakukan pelatihan 

atau tidak, kesadaran pentingnya arahan dari senior auditor terhadap auditor pemula 

sebagaai sarana pelatihan (Binti Afifah, 2015). 

2.1.2  Independensi Auditor 

Seorang Akuntan Publik harus dapat bersikap independen terhadap semua 

stakeholder terutama manajemen perusahaan agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Dengan sikap independen, profesi Akuntan Publik diharapkan dapat 

menjaga peranannya dalam mendukung penerapan GCG. (Marisi P. Purba; 2012: 

34) 

Auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal 

berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak 

kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis 

yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting 
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untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal 

ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, tetapi 

lebih tepat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor 

mengaku kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, tetapi juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakan kepercayaan 

(paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik 

dan kreditur (IAPI; 2011). 

Pengertian independen bagi akuntan publik (external auditor) dan internal 

auditor ada tiga (3) jenis independensi: (PSA No.04 SA Seksi 220) 

1) Independent In Appearance (Independensi dilihat dari penampilannya di 

struktur organisasi perusahaan). 

In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di 

luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan 

pegawai perusahaan. 

2) Independent In Fact (independensi dalam kenyataannya/dalam menjalankan 

tugasnya). In Fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam 

menjalankan tugasnya memberikan jasa prosefional, bisa menjaga integritas 

dan selalu menaati kode etik, Profesi akuntan publik dan standar profesional 

akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik in-fact tidak independen. 

In fact, internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu 

mematuhi kode etik internal auditor dan professional practice framework of 

internal auditor, jika tidak demikian internal auditor in fact tidak independen. 

3) Independen In Mind 

(Independensi dalam pikiran) misalnya seorang auditor mendapatkan temuan 

audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan 

audit adjustment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan 

audit findings tersebut untuk memeras auditee. Walaupun baru dipikirkan, 

belum dilaksanakan, in mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal 

ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor.  

 

Menurut Rick Hayes et al (2005: 18-19) menyatakan bahwa: 

The Independent External Auditor: Training, Licensing, and Authority 

Independent auditors have primary responsibility to the performance of the 

audit function on published financial statement of publicly traded 

companies and non-public companies. Some countries have several classes 
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of auditors who have different function. Independent auditors are typically 

certified either by a professional organization or a government agency. 

The source of authority for the attest function comes from national 

commercial or company low in most countries, but in some cases (e.g the 

USA and Canada) the individual provinces or states exercise considerable 

control over who the auditors is and how he becomes qualified. 

The auditor is someone who is trained in an academic program and who 

meets certain licensing requirements. Countries may have requirements for 

minimum age, citizenship, university degree and complation of a qualifying 

of examination. 

 

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak 

biasa dalam pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan 

audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan 

merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Seorang auditor tidak 

hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan 

tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan 

untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor. 

Standar Profesional Akuntan Publik dalam Paragraf 02 PSA No. 04 tentang 

independensi menetapkan sebagai berikut: 

“Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak 

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum (dibedakan dalam hal ini berpraktik sebagai auditor 

internal). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada 

kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis 

yang ia miliki, ia kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat 

penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, 

independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut 

dalam perkara peradilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak 

memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak 

hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada 

kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak 

sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan 

kreditor.” 
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Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya, serta jika 

relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan 

indenpendensi (termasuk personel Jaringan KAP), untuk menjaga independensinya 

sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku. Kebijakan dan prosedur harus 

memungkinkan KAP untuk: (SPAP; 2013) 

(a) Mengkomunikasikan ketentuan independensi kepada personel KAP 

dan, jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk 

memenuhi ketentuan independensi; dan 

(b) Mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang 

menciptakan ancaman terhadap independensi, serta melakukan tindakan 

pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau 

menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, atau jika dipandang 

tepat, mengundurkan diri dari perikatan selama tindakan tersebut 

diperkenankan oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. (Ref: 

Para. A9) 

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan dari pengertian diatas 

tentang Independensi, yaitu sifat yang dimiliki oleh seorang auditor dalam 

melaksanakan pekerjaannya secara bebas, objektif dan tidak memihak (netral) 

sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang independen. Mempertahankan 

perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah 

sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa pemakai laporan 

keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri. Independensi 

memiliki penilaian apabila auditor mengamati hasil audit, sehingga klien dapat 

menilai apakah auditor tersebut bersifat independensi atau justru sebaliknya 

terhadap kualitas audit yang diperiksanya. 

2.1.2.1 Indikator Independensi Auditor 

Menurut Rick Hayes et al (2005: 18-19) menyatakan bahwa: 
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The Independent External Auditor: Training, Licensing, and Authority 

Independent auditors have primary responsibility to the performance of the 

audit function on published financial statement of publicly traded 

companies and non-public companies. Some countries have several classes 

of auditors who have different function. Independent auditors are typically 

certified either by a professional organization or a government agency. 

The source of authority for the attest function comes from national 

commercial or company low in most countries, but in some cases (e.g the 

USA and Canada) the individual provinces or states exercise considerable 

control over who the auditors is and how he becomes qualified. 

The auditor is someone who is trained in an academic program and who 

meets certain licensing requirements. Countries may have requirements for 

minimum age, citizenship, university degree and complation of a qualifying 

of examination. 

 

2.1.3  Etika Auditor  

Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang 

menyimpang dari apa yang mereka yakni sebagai perilaku yang patut dalam 

lingkungan mereka. Alasan utama yang menjadi penyebab orang-orang berlaku 

tidak etis adalah standar etika orang tersebut berbeda dari etika masyarakat secara 

umum, atau orang tersebut memilih berlaku egois. Sering kali keduanya muncul 

yang menjadi penyebab perilaku tidak etis (Randal J. Elder, dkk, 2013:60). 

The attitude and behavior of professional accountants in provoding 

auditing and assurance service have an impact on the economic well-being 

of their community and country. Accountans can remain in this 

advantageous position only by continuing to provide the public with these 

unique service at a level that demonstrates that the public convidence is well 

founded (Rick Hayes et al; 2005: 75). 

There are six fundamental principles of ethics applicable to ALL 

accountants. They are (Rick Hayes et al; 2005: 77-82) 

1) Integrity 

A professional accountant should be staightfoward and honest in 

performing professional service. A professional service requiring 

accountancy or related skills performed by a professional accountant 

including accounting, auditing, taxation, management consulting and 

financial management service. 
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2) Objectivity 

The principle of objectivity imposes the obligation on all professional 

accountants to b fair, intellectually honest, and free of conflict of interest. 

Professional accountants will be exposed to many situations where they are 

under pressure from employers, colleagues or clients. 

3) Professional competence and due care 

Professional competence requires a high standard of general education, 

training, examination in relevants subject, and work experience. 

Accountans should refrain from agreeing to perform professional service 

which they are not competent to carry out unless competent advices and 

assistance are obtained. The accountant should perform all services with 

due care, cpompetence and diligence and has a continuing duty to maintain 

professional knowledge and skill. 

4) Confidentiality 

Accountans should respect the confidentiality of information acquired 

during the course of performing professional services. They should not use 

disclose any such information without proper and specific authority. 

5) Professional behavior 

An accountans should act in amanner consistent with the good reputation 

of the profession and should refrain from any conduct that might bring 

discredit to the profession regrading responsibilities to clinets, third 

parties, other members of accountancy profession, staff, employers amd the 

general public. 

6) Technical standards 

Professional service should always be carried out in accordance with the 

relevant technical and professional standards. These services should follow 

the technical standards such as International Standards on Auditing; 

International Financial Reporting Standards, rules of the accountan’s 

professional nody, and relevant legislation. 

 

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2015: 51) Seorang akuntan profesional 

wajib memenuhi prinsip-prinsip dasar berikut ini: 

1) Integritas – lurus/tidak “berbelok ke kanan dan ke kiri”, lugas, dan jujur 

dalam semua hubungan profesional dan bisnis. 

2) Objektif – tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau tekanan pihak 

lain menghilangkan kearifan dan akal sehat professional dan bisnis. 

3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional – memelihara pengetahuan dan 

keterampilan professional untuk memastikan bahwa klien atau karyawan 

mendapatkan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan 

terakhir dalam praktik, ketentuan perundangan dan teknik, dan bertindak 

sesuai dengan standar teknis dan standar profesional. 

4) Konfidensialitas - menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari 

hubungan profesional dan bisnis dan, karenanya, tidak mengungkapkan 
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informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa hak/wewenang yang tepat dan 

spesifik; kecuali jika ada haka tau kewajiban hukum atau profesional untuk 

mengungkapkannya. Juga, tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada 

pihak ketiga, untuk keuntungan pribadi akuntan atau pihak lain. 

5) Perilaku profesional – memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan 

perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan 

martabat profesi. 

 

Setiap Parktisi wajib memenuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini 

(SPAP Seksi 100, 2011): 

(a) Prinsip integritas. 

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 

(b) Prinsip objektivitas. 

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

atau pengaruh yang tidak layak (under influence) dari pihak-pihak lain 

mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

(c) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

(professional competence and due care). 

Setiap Praktisi wajib memlihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, 

sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang 

diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam 

praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap 

Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar 

profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 

(d) Prinsip kerahasiaan. 

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

dari klien atau pemberi kerja, kecuali jka terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hubungan profesional dan 

hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ketiga. 

(e) Prinsip perilaku profesional. 

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan 

harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

 

Code of Ethics menggunakan pendekatan kerangka konseptual (conceptual 

framsework approach). Pendekatan ini menjelaskan secara umum ancaman 
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terhadap kode etik profesional, basgaimana mengidentifikasinya, dan apa 

penangkal terhadap ancaman yang diidentifikasi (Tunakotta; 2015: 51). 

2.1.3.1 Indikator Etika Auditor 

Setiap Praktisi wajib memenuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini 

(SPAP Seksi 100, 2011): 

(a) Prinsip integritas. 

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 

(b) Prinsip objektivitas. 

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

atau pengaruh yang tidak layak (under influence) dari pihak-pihak lain 

mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

(c) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

(professional competence and due care). 

Setiap Praktisi wajib memlihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, 

sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang 

diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam 

praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap 

Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar 

profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 

(d) Prinsip kerahasiaan. 

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 

dari klien atau pemberi kerja, kecuali jka terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hubungan profesional dan 

hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ketiga. 

(e) Prinsip perilaku profesional. 

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan 

harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

 

2.1.4   Kualitas Audit   

Rick Hayes et al; 2005: 51 menyatakan bahwa: 

Functional audit quality is defined as the degree to which the process of 

carrying out the audit and communicating its result meets a consumer’s 
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expectations. This aspect of audit quality represents not the outcome, but 

the process itself. Dassen founded, in his study of the Dutch audit market, 

that clients don not just appreciate the detection ability of auditors 

(technical quality), but also the auditor’s ability to indentify points of 

interest to management regrading corporate finance, internal control, or 

general business statements. 

 

Rick Hayes et al; 2005: 3-4 menyatakan bahwa: 

The importance of the company as a potential generator of wealth is 

increasingly understood, and so is the impact that a company’s activities 

have on society and the environment. This has led to the expectation by 

investors that more information then just financial statement should be 

provided about company. Public expectations go further and include 

questions such as: 

a) Is the company a going concern? 

b) Is it free of fraud? 

c) Is it managed properly? 

d) Is there integrity in its database? 

e) Do directors have proper and adequate information to make decisions? 

f) Are there adequate controls? 

g) What effect to do company’s products and by-products have on the 

environment? 

h) Can an “unfortunate mistake” bring this company to its knees? 

 

Laporan Bank Dunia (Report on the Observance of Standards and Codes 

tahun 2010, disingkat ROSC 2010) tentang Accounting and Auditing membuat 

catatan tentang kualitas akuntan publik di Indonesia ROSC 2012 melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan di bidang akuntansi dan audit di Indonsia. ROSC 

tersebut menyebutkan tingkat kesesuaian dengan standar audit yang berbeda di 

antara Kantor Akuntan Publik dengan ukuran yang berbeda. KAP kecil biasanya 

lebih sulit menerapkan pengendalian mutu karena keterbatasan sumber daya 

(Tuanakotta; 2015: 72). 

ROSC 2010 tersebut berisi wawancara dengan PPAJP pada kementrian 

keuangan PPAJP menemukan bahwa KAP yang ada (lebih dari 400), hanya sedikit 
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yang mampu memenuhi standar audit yang baik. Ada kesenjangan dalam kepatuhan 

terhadap standar (compliance gap) seperti berikut ini (Tuanakotta; 2015: 72-73). 

a) Banyak auditor tidak melakukan audit planning dengan baik. 

b) Banyak dokumentasi yang diperlukan tidak disiapkan. Bahkan, meskipun 

proses audit dilakukan benar, dokumentasi yang seharusnya mendukung 

hasil audit tersebut, tidak lengkap. 

c) Banyak auditor tidak berupaya mendeteksi manipulasi (fraud). 

d) Banyak auditor tidak memeriksa asumsi going concern yang digunakan 

oleh manajemen. 

e) Banyak auditor tidak menerapkan prosedur untuk mengenal, menilai, dan 

menanggapi risiko salah saji yang material, misalnya yang timbul akibat 

hubungan istimewa (related-party transaction). 

f) Auditor sering kali menerima begitu saja penilaian manajemen. 

g) Auditor juga sering menerima begitu saja penilaian auditor lain. 

 

Dalam kualitas audit, terdapat empat kelompok definisi kualitas audit yang 

diidentifikasi oleh Watkins et al. (2004). Pertama, adalah definisi yang diberikan 

oleh DeAngelo (1981). DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai 

probabilitas nilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan 

material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material 

tersebut. Kedua, adalah definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999) 

dalam Febrianto Widiastuty (2005). Kualitas audit menurut mereka adalah 

probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar 

tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. 

Definisi ketiga adalah definisi yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), 

Beaty (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). 

Menurut mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh 

auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk 
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mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (fineness) pada data 

akuntansi (Wallace, 1980 di dalam Watkins et al., 2004).  

Hal tersebut membuktikan bahwa bagi akuntan publik, kepercayaan klien 

dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit sangatlah penting. Jika 

pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang di 

berikan oleh akuntan publik atau KAP, maka kemampuan mereka untuk melayani 

klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. Namun, sebagian besar pemakai 

jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk melihat kualitas audit, karena 

kompleksitas jasa audit tersebut (Arens et.al, 2012:130).  

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari 

membangun teori dan penelitian empiris yang ada, sehingga output dari kualitas 

audit berdasarkan persepsi KAP adalah sebagai berikut: 

1) Deteksi salah saji 

2) Kesesuaian dengan SPAP 

3) Kepatuhan terhadap SOP 

4) Risiko audit 

 

Faktor-faktor kontekstual yang bisa berdampak terhadap mutu audit, 

sebagai berikut (Tuanakotta; 2015: 62-63). 

1. Business practices and commercial law 

2. Laws and regulation, Financial Reporting 

3. Applicable Financial Reporting Framework 

4. Information Syatems 

5. Corporate Governance 

6. Broader Cultural Factors 

7. Audit Regulation 

8. Litigation Environment 

9. Attracting Talent 

10. Financial Reporting Timetable 
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Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian 

mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (SPAP; 2013) 

(a) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. 

(b) Ketentuan etika profesi yang berlaku. 

(c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu. 

(d) Sumber daya manusia. 

(e) Pelaksanaan perikatan. 

(f) Pemantauan. 

 

2.1.4.1 Indikator Kualitas Audit 

Yang dimaksud dengan indikator kualitas audit adalah berdasarkan 

pendekatan proses oleh KAP. Hal ini diuraikan dalam pengendalian mutu pada 

SPAP. Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian 

mutu yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (SPAP; 2013) 

(a) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. 

- Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam 

melaksanakan suatu perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut 

mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

mutu KAP secara keseluruhan. (Ref: para. A2-A3) 

- Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan 

pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian 

mutu dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kemampuan yang 

cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan 

tanggung jawab tersebut. (Ref: Para. A4) 

(b) Ketentuan etika profesi yang berlaku. 

- Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya telah 

mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. (Ref: Para. A5-A8) 

(c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. 

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan 

keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau 

melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika: 

- KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki 

kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya; 

(Ref: para. A13) 

- KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku; dan 
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- KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki 

informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak 

memadainya integritas klien tersebut (Ref: Para. A14-A15). 

(d) Sumber daya manusia. 

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personel yang 

cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika 

profesi yang diperlukan untuk: 

- Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan 

hukum dan perarturan yang berlaku; dan 

- Memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang 

tepat dengan kondisinya. (Ref: Para. A18-A22) 

(e) Pelaksanaan perikatan. 

- Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan 

sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang 

tepat sesuai dengan kondisinya. 

- Kebijakan dan prosedur tanggung jawab penelaahan ditetapkan dengan 

dasar bahwa pekerja anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman 

ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman. 

(f) Pemantauan. 

- Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang 

berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, 

serta berjalan dengan efektif. 

- Setiap KAP harus mengevaluasi dampak dari defisiensi yang ditemukan 

ketika melakukan proses pemantauan. 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Tinjauan atas Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian Hasil Penelitian 

1 Putu 

Septiani 

Futri dan 

Gede 

Juliarsa 

(2014) 

Pengaruh Independensi, 

Profesionalisme, 

Tingkat Pendidikan, 

Etika Profesi 

Pengalaman dan 

Kepuasan Kerja 

Auditor Terhadap 

Kualitas Audit pada 

Kantor Akuntan Publik 

di Bali 

Hasil penelitian menunjukan 

variabel independensi, 

profesionalisme, tingkat 

pendidikan, etika profesi, 

pengalaman, dan kepuasan kerja 

auditor berpengaruh secara 

simultan terhadap kualitas audit. 

Secara parsial hanya tingkat 

pendidikan da etika profesi yang 
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berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

2 Fuaziyah 

(2012) 

Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi 

Auditor terhadap 

Kualitas Hasil Audit 

Riset yang dilakukan beberapa 

KAP diperoleh bahwa kompetensi 

dan independensi auditor 

mempunyai pengaruh positif yakni 

smakin tinggi tingkat kompetensi 

dan independensi seorang auditor 

maka semakin tinggi kualitas hasil 

auditnya. 

3 Achmat 

Badjuri 

(2011) 

Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit auditor 

independen pada KAP 

di Jawa Tengah 

Semakin auditor menyadari akan 

tanggung jawab profesionalnya 

maka kualitas audit akan terjamin 

dan terhindar dari tindakan 

manipulasi. 

4 Lilis 

Ardini 

(2010) 

Pengaruh kompetensi, 

independensi, 

akuntabilitas dan 

motivasi terhadap 

kualitas audit 

Motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

5 Sukriah, 

Akram, 

Inapty 

(2008) 

Pengaruh pengalaman 

kerja, indpeendensi, 

obyektifitas, integritas, 

kompetensi terhadap 

kualitas audit 

Pengalaman kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit 

6 Alim 

(2007) 

Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi 

terhadap kualitas 

auditor sebagai etika 

auditor sebagai variabel 

moderasi 

Kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas 

auditor. Smentara itu interaksi 

kompetensi dan etika auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran 

terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka pemkiran yang penulis 

kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.3.1  Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit   

Keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan 

pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi 

auditor (Tuanakotta; 2011: 112). 

De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 

Audit harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al, 

2012). Dalam penelitian Cristiawan (2002) dan Alim ddk. (2007) menyatakan 

bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaanya. 

 

2.3.2  Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Alim dkk. (2007) dan Cristiawan (2002) menemukan bahwa independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat mengumpulkan 



32 
 

setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal 

tersebut harus didukung dengan sikap independen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lavin (1976) dalam Alim (2007) 

menjelaskan lebih mendalam konsep independensi dalam hal hubungan antara klien 

dan auditor melalui pengamatan pihak ketiga. Banyaknya penelitian mengenai 

independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting 

bagi auditor untuk menjalankan profesinya.  

Didukung pula dengan penelitian Nur Samsi, Akhmad Riduwan, dan 

Bambang Suryono (2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat 

dicapai jika auditor memiliki independensi dalam melaksanakan tugas auditnya. 

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk. (2009), 

Christiawan (2002) dan Alim dkk. (2007). 

 

2.3.3 Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, akuntan publik harus 

menyadari adanya tanggung jawab kepada publik, kepada klien, dan kepada sesama 

praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan 

pengorbanan atas kepentingan pribadi (Arens dkk, 2008). Etika profesi auditor 

digunakan dalam interprestasi dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang 

auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan menghasilkan kualitas audit yang 

layak untuk dipublikasikan (Arens, 2012: 120).  
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Jones (1991) dalam Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012) menyimpulkan 

secara empiris bahwa intensitas moral berbeda-beda sesuai masalah moral itu 

sendiri, dan masalah moral terkait pada berbagai jenis perilaku pengurangan 

kualitas audit. Didukung dari penelitian sebelumnya bahwa etika profesi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, etika profesi 

berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Apabila 

terjadi perubahan sedikit saja pada etika profesi maka akan terjadi perubahan yang 

berarti terhadap kualitas audit. Sehingga semakin tinggi etika profesi maka semakin 

baik pula kualitas audit yang dihasilkan (M.Budi Djatmiko, M.Zulfa, 2014). 

 

2.3.4  Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

Ayu Priyansari (2013) menyimpulkan bahwa variabel independen: 

kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh secara simultan terhadap 

kualitas audit. Kualitas audit berhubungan dengan kompetensi dan independensi 

yang merupakan faktor penunjang kualitas audit sedangkan etika auditor 

merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit di mana auditor menemukan 

dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi auditeenya. 

 

2.4  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan 

anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis 

diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan sementara. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat 

hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:   

H1: Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.  

H2: Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.  

H3: Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

H4: Kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Berdasarkan dari hipotesis tersebut pada perkiraan sementara peneliti yang 

menyatakan bahwa apabila semakin tinggi tingkat kompetensi, independensi dan 

etika auditor di suatu KAP yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas 

audit yang dihasilkan oleh KAP tersebut. 


