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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 
 

Teori Keagenan (Agency Theory) menjelaskan adanya konflik anatara 

manajemen selaku agen dengan pemilik selaku principal. Principal ingin 

mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan 

investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta 

laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Berdasarkan laporan 

tersebut principal menilai kinerja manajemen. Tetapi yang sering kali terjadi 

adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat 

laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi 

atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan manajemen dan membuat laporan 

keuangan yang dibuat manajemen lebih reliable (dapat dipercaya) diperlukan 

pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor 

independen (Junita, 2014). 

Para pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan 

kembali pendapat dari para auditor sebelum menggunakan informasi tersebut 

sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis. sebagian besar para 

pengguna informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi yang 

disediakan oleh auditor yang kredibel. Auditor yang kredibel dapat memberikan 

informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi, karena dapat mengurangi 

asimetris informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori keagenan digunakan untuk 

membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami konflik kepentingan 

yang muncul antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Principal selaku 

investor bekerjasama dan menandatangani surat kontrak kerja sama dengan agen 

atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan 

adanya auditor yang independen pemilik (principal) berharap agar tidak ada 

kecurangan didalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dan auditor 

independen diharapkan dapat mengevaluasi kinerja manajemen (agent) sehingga 

menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor maupun 

kreditor didalam mengambil keputusan yang rasional untuk investasi (Junita, 

2014). 

Auditor sebagai pihak ketiga melakukan pengujian terhadap laporan 

keuangan, auditor harus independen tidak memihak kepada pemilik (prinsipal) 

maupun manajemen (agent), serta kepentingan pribadinya. Auditor tersebut harus 

memiliki kompetensi yang memadai, indepedensi yang baik, pengalaman yang 

cukup, etika sesuai dengan standar yang ditetapkan, biaya audit yang sesuai, dan 

tekanan waktu untuk melakukan audit dengan efektif dan disiplin. Sehingga 

auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas dan digunakan sebagai 

informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan bagi 

pihak yang membutuhkan. 

2.1.2 Teori Sikap dan Perilaku 
 

“Theory of attitude and Behaviour yang dikembangkan oleh Triandis 

(1971), menyatakan bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin 
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lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan 

sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi 

perilaku yang mereka pikirkan. Sikap sebagai kecenderungan individu untuk 

berpikir, merasa atau bertindak secara positif atau negatif terhadap objek di 

lingkungan kita. Sikap juga dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap 

objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses kognitif yaitu keyakinan, 

komponen afektif yaitu suka dan tidak suka, berkaitan dengan apa yang dirasakan 

dan komponen perilaku yaitu bagaimana seorang ingin berperilaku terhadap sikap 

(Hadiprabawa, 2016).  

Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma–norma sosial yang 

diterima secara umum, berhubungan dengan tindakan–tindakan yang bermanfaat 

dan membahayakan. Perilaku kepribadian merupakan karakteristik individu dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang meliput i sifat, kemampuan, nilai, 

ketrampilan, sikap, dan intelegensi yang muncul dalam pola perilaku seseorang. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan perwujudan atau manifestasi 

karakteristik–karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 

(Samsudin, 2010). 

Teori sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola 

faktor personalnya sehingga mempengaruhi kepribadian auditor dalam bersikap 

jujur, teliti, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu, berpikir rasional, 

bertahan meskipun dalam keadaan tertekan, berperilaku etis dengan senantiasa 

mengindahkan norma-norma profesi, standar audit yang telah ditetapkan dan 
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norma moral yang berlaku yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam 

pemberian opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya. 

Jadi, teori sikap dan perilaku ini dapat menjelaskan etika auditor. Seorang 

auditor akan bertindak sesuai dengan peraturan dan standar profesinya. Dalam hal 

ini, auditor akan mempertahankan integritas, objektifitas, serta sikap mental 

independennya dalam melaksanakan audit. Auditor mempunyai kewajiban untuk 

bersikap jujur baik kepada pihak manajemen maupun pihak-pihak lain seperti 

pemilik, kreditor, investor (Ridho, 2013). Auditor yang melakukan audit harus 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik sehingga akan 

menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap auditor yang melakukan audit tersebut sebagai pengambilan 

keputusan bagi pihak yang berkepentingan. 

2.1.3 Kualitas Audit 

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih 

melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-

tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam 

mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan 

selama  proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit  yang 

baik (Ardini, 2010). Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan 

mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan 

mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar 

perusahaan. Seorang auditor dituntut harus memliki rasa kebertanggungjawaban 

(akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan  memiliki sikap 
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profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat 

terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme 

merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. 

Menurut Kharismatuti (2012) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi 

klien yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit 

menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit 

yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan 

standar pengendalian mutu (Agusti dkk, 2013). 

Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban 

(akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam 

menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012). Secara ringkas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan 

independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan 

pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut 

diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Tarigan dan Susanti, 

2013). 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang 

dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar 

auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (profesional qualities) 

auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan 

audit dan penyusunan laporan auditor. 
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1. Standar Umum: auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang 

memadai, independensi dalam sikap mental dan kemahiran profesional 

dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pelaksanaan pekerjaan lapangan: perencanaan dan supervisi audit, 

pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, dan bukti 

audit yang cukup dan kompeten. 

3. Standar Pelaporan: pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai 

ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

(Wardina, 2015). 

Adapun indikator kualitas audit yang dikemukakan SPAP, SA Seksi 411, 

(PSA No.72, 2001) yaitu sebagai berikut:  

a. Ketepatan waktu penyelesaian audit.  

b. Ketaatan pada standar auditing.  

c. Komunikasi dengan tim audit dengan manajemen klien.  

d. Perencanaan dan pelaksanaan.  

e. Independensi dalam pembuatan outcome/laporan audit.  

2.1.4 Kompetensi 
 

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 

penugasan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penugasan 

terhadap objek audit. Kompetensi ditunjukkan dengan keharusan bagi setiap 

auditor untuk memiliki keterampilan dan kemahiran profesi auditor yang diakui 
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umum untuk melakukan audit. Karena itu secara profesi tidak semua orang boleh 

melakukan audit (Ahmad dkk, 2011).  

Menurut Mulyadi (2012) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari 

seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau 

karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebab-akibat dengan 

kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat 

kerja atau pada situasi tertentu. Pendidikan formal akuntan publik dan 

pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi. 

Menurut Rai (2008) Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan 

oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, dan dalam melakukan audit, 

seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang 

memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Penelitian Alim, dkk (2007) 

menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor, maka 

akan semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkannya. 

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melakukan audit dengan benar. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh 

auditor maka semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkannya. 

Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian 

dalam pengambilan keputusan secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit 

yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut 

(Kovinna dan Betri, 2014). 

Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. 

Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna 
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menjamin nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa 

profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta 

mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan 

professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau 

pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten 

berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir 

(Abdul, 2008 dalam Kovinna dkk, 2014). 

2.1.5 Independensi 

Independensi adalah sikap tidak memihak. Independensi adalah salah satu 

faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Dua kata kunci dalam 

pengertian independensi, yaitu :  

a. Objektivitas, yaitu suatu kondisi yang tidak bias, adil, dan tidak memihak. 

b. Integritas, yaitu prinsip moral yang tidak memihak jujur, memandang, dan 

mengemukakan fakta apa adanya (Wardina, 2015). 

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi 

juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta 

dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi akuntan publik 

merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik 

dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa 

audit (Gustiawan, 2014). 
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Profesi auditor harus bersifat independen dan berkomitmen  secara eksplisit 

dalam melayani kepentingan publik. Pada perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa, aset utama yang harus dimiliki oleh sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah tenaga kerja profesional agar dapat bertanggung jawab pada publik, para  

auditor harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja dalam 

menjalankan profesinya (Carolita dan Rahardjo, 2012). 

Menurut Arens, et al (2012:134) independensi dapat diklasifikasikan ke 

dalam dua aspek, yaitu independen dalam fakta (Independencein fact) dan 

independen dalam penampilan (Independence in appearance). Independen dalam 

fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk 

bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Independen 

dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan 

antara auditor dengan kliennya.  

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan proses audit, akan 

memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk 

membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. 

Auditor 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. 

Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri 

auditor secara keseluruhan. Namun,  apabila seorang auditor independen atau 

suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap 
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independensinya, maka kemungkinan besar masyarakat memiliki anggapan bahwa 

semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat 

berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi 

auditor independen (Mulyadi, 2012). 

2.1.6 Pengalaman 
 

Pengalaman Kerja menurut (SPAP, 1998), dalam standar umum pertama 

PSA no 4, yaitu dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan 

pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang 

akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 

selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan 

dalam rangka kewajiban seseorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi 

standar umum audit. Pengetahuan seorang auditor itu dimulai dengan pendidikan 

formal, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman yang selanjutnya di 

lakukan dalam bentuk praktik. Pengalaman Kerja auditor adalah pengalaman yang 

dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja 

sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. 

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit 

laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan 

yang pernah ditangani (Suraida, 2005 dalam Imansari, 2015). Pengalaman juga 

memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit 

sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan 

yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang 
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dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan (Alim dkk, 2007). 

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

bahwa seorang auditor diharuskan agar memiliki pengalaman kerja yang cukup 

dalam profesi yang ditekuninya, dan dituntut agar memenuhi kualifikasi teknis 

dan berpengalaman untuk industri-industri yang mereka audit (Sukriah dkk, 

2009). Pengalaman audit juga memberikan dampak untuk setiap keputusan yang 

akan diambil dalam melaksanakan audit sehingga diharapkan setiap keputusan 

yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat. Jadi dapat dikatakan bahwa 

semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik 

pula kualitas audit yang dihasilkan (Sukriah dkk,2009:4). 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, 

auditor harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman dalam berbagai industri 

tempat klien audit berkecimpung. Pengalaman kerja secara langsung maupun 

tidak langsung akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. 

Keahlian membuat auditor mampu mengindikasi risiko-risiko dalam suatu 

entitas/perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi kualifikasi auditor 

dalam menerima perikatan audit (Kovinna dan Betri, 2014). 
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2.1.7 Etika Auditor 
 

Etika secara garis besar didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai 

moral yang memiliki rangkaian nilai (Arens dkk, 2008). Kebutuhan akan etika 

harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, 

klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun 

hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri. 

Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki 

pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, 

auditor tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam 

pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan 

etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota (Abdul, 

2008). 

Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan 

kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang 

dilakukan. Setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah 

diberikan dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan 

memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya, 

supaya kepercayaan tersebut dapat terus terjaga (Primaraharjo dan Handoko, 

2011). 

Menurut Kurnia dkk, (2014) Etika auditor merupakan ilmu tentang 

penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. 

Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar 

perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Profesi akuntan publik 
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memeperhatikan kualitas sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan 

bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai 

jasanya. 

Pada saat seorang auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, 

penerapan prinsip-prinsip audit dan prosedur audit serta berperilaku etis dan 

berperilaku bermoral dalam profesi audit merupakan hal yang sangat penting 

dalam mempertahankan kualitas audit. Auditor yang dipekerjakan oleh kantor 

akuntan publik dapat mengalami konflik-konflik organisasional-profesional baik 

yang berpengaruh dalam lingkungan maupun diluar lingkungan (Carolita dan 

Rahardjo, 2012). 

Kode Etik Akuntan Indonesia dapat diartikan :  

a) Sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan peraturan 

yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan 

klien, masyarakat dan akuntan lain sesama profesi.  

b) Suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai 

laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau 

mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.  

Pada etika, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep diri dari sistem nilai 

yang ada pada auditor sebagai pribadi yang tidak lepas dari sistem nilai di luar 

dirinya. Tiap-tiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut menentukan 

perilaku etikanya, sesuai dengan peran yang disandangnya. Masalah etika 

merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam profesi akuntansi karena 

akuntansi memiliki dua hal yang harus dilayaninya, yaitu klien dan 
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masyarakat/publik. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang 

wajar/fair (Shaub, 2008:146). 

Auditor merupakan suatu profesi penting untuk dikaji karena diantara tugas-

tugas dan tanggung jawab profesi akuntan, tugas yang paling sentral adalah 

melakukan fungsi atestasi (pengujian). Walaupun manajemen memiliki kekuasaan 

tertinggi dalam menyiapkan laporan keuangan, masyarakat bersandar kepada 

pemeriksa/auditor untuk mengevaluasi dan menguji keandalan laporan keuangan 

(Wardina, 2015). 

Terkait masalah etika, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2000) mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan 

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah 

yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sedangkan etika adalah ilmu tentang 

apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 

2.1.8 Fee Audit  

Akuntan publik merupakan auditor eksternal yang bekerja dan memperoleh 

imbalan (fee) berdasarkan kontrak dengan pihak perusahaan atau entitas tertentu 

(Ulum, 2009). Dengan demikian proses pengadaan jasa audit adalah suatu proses 

yang sistematis yang harus diputuskan oleh manajemen perusahaan dalam 

memilih auditor eksternal, kapan diperlukan audit eksternal dan berapa besar 

biaya jasa audit yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan audit yang 

berkualitas. Menurut Mulyadi (2002) dalam Agustina (2016) audit fee merupakan 

fee yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, 

besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, 
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tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya 

KAP yang bersangkutan.  

Fee audit juga bisa diartikan sebagai fungsi dari jumlah kerja yang 

dilakukan oleh auditor dan harga per jam ( Al-Shammari et al., 2008). Menurut 

Wanous., dkk (1983) dalam Hanjani (2014) fee audit merupakan salah satu faktor 

seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Menurut Haryono Jusup 

(2001: 104) dalam Hanjani (2014), besarnya fee audit dapat bervariasi tergantung 

antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 

yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 

bersangkutan dan pertimbangan professional yang lainnya. Semakin kompleks 

klien, semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama 

pula sehingga fee audit pun semakin tinggi (Hay et al ., 2006) dalam Hanjani 

(2014). 

Kartika (2013) menyebutkan bahwa, biaya audit berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Biaya audit merupakan salah satu tanggung jawab auditor 

kepada kliennya. Besaran biaya audit inilah yang terkadang membuat para auditor 

dilematis, di satu sisi seorang auditor harus bersikap independen dalam memberi 

opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan 

banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan klien 

yang membayar biaya audit atas jasanya, agar klien puas terhadap pekerjaannya 

dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang (Rezkya, 2017). 

Menurut Sukrisno Agoes (2012) menyatakan bahwa Fee audit berpengaruh 

terhadap kualitas audit yaitu sebagai berikut anggota KAP tidak diperkenankan 
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mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat berkibat pada 

independensinya. Menurut Rosnidah (2010), menyatakan bahwa jasa audit 

merupakan salah satu faktor untuk memilih tingkatan kualitas audit. Di Indonesia 

hubungan antara kualitas audit dan biaya jasa audit dilihat dari hasil biaya jasa 

audit menentukan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP. Berdasarkan 

pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fee audit merupakan biaya atau 

imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang 

diberikan akuntan publik berupa jasa audit. Fee audit yang lebih tinggi maka 

kualitas audit yang diterima juga akan lebih baik. 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. 

KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan 

Fee Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan 

sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang 

menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan 

yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi 

akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa 

sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan 

jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang 

dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau 

akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi 

anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. 
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Fee audit adalah besaran biaya yang diterima oleh auditor dengan 

mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat 

keahlian dan lain-lain. Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) mendefinisikan Fee 

Audit sebagai berikut:“Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, 

kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk 

melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan professional lainya.” 

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk 

lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk 

memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agoes, 2012:56). Dalam 

penetapan fee audit, terdapat ancaman kepentingan pribadi. Contohnya dalam 

penetapan fee audit banyak orang awam mengira fee yang dibayarkan perusahaan 

terlalu besar karena terdapat pengambilan keuntungan pribadi, dan masih banyak 

yang lainnya. SPAP (2011:89) mengungkapkan bahwa adanya ancaman 

kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proprsi jumlah imbalan jasa profesional 

yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan dibandingkan 

dengan jumlah kesulurah imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau jaringan 

KAP, yang menyebabkan ketergatungan KAP atau jaringan KAP pada suatu klien 

atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup 

klien assurance tersebut. 

2.1.9 Tekanan Waktu 
 

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya 

suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang 
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akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami 

oleh auditor ini dapat berpengaruh menurunnya kualitas audit karena auditor 

dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah 

dijanjikan dengan klien (Junita, 2014). 

Penurunan kualitas audit ini disebabkan adanya faktor dalam pembatasan 

pengumpulan bukti yang dilakukan oleh auditor, ada dua faktor yaitu faktor biaya 

dan waktu, auditor dituntut untuk melakukan efesiensi biaya dan waktu dalam 

melaksanakan audit. Tekanan waktu memiliki dua dimensi sebagai berikut:  

1. Time Budget Pressure merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk 

melakukan efesiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau 

terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat. 

2. Time Deadline Pressure merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk 

menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya. 

Tekanan waktu merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. 

Tekanan waktu dalam hal ini merupakan suatu kondisi auditor diberikan batas 

waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, apalagi dengan 

semakin bersaingnya KAP. KAP harus bisa mengalokasikan waktu secara tepat 

karena berhubungan dengan kos audit yang harus dibayar klien (Junita, 2014). 

2.2 Pandangan Islam Terhadap Audit 
 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT. Memberikan pedoman kepada akuntan 

publik (Q.S. An - Nissa’:135) 
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Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 

ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan.” 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap apa yang akan dilakukan akan 

dicatat menurut amal dan perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan 

setiap perbuatan dilakukan. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih 

dekat dengan takwa. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang 

dikerjakan hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya harus selalu bersikap 

independen, jujur dan adil serta tegas di dalam menjalankan tugasnya karena 

banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan terhadap hasil audit sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan. 

Dan Q.S Al - Hujurat ayat 6:  

                                  

         

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

 



 
 

 
 

33 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya fungsi pengawasan dan 

pemeriksaan (kontol atau audit) dalam sebuah kegiatan, terutama dalam kegiatan 

ekonomi. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam perusahaan agar 

menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan maka diperlukan 

pengujian oleh auditor (pihak yang kompeten) dalam pengambilan keputusan 

yang tepat bagi pihak yang berkepentingan. Seorang auditor harus bertanggung 

jawab atas audit yang dilakukan dan berpedoman pada standar auditing dan 

standar profesi. 

Surat Al - Baqarah ayat 42: 

                       

 

Artinya:  “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil 

dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui.” 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa dilarang dalam melakukan kecurangan 

yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Seorang auditor harus bisa membedakan 

mana yang benar-benar menjadi hak dan mana yang bukan menjadi hak. Dalam 

ayat ini seorang auditor yang memiliki kompetensi dan pengalamannya dalam 

melakukan audit dituntut sikap independen nya dalam melakukan pekerjaannya 

tersebut, tidak berpihak kepada pihak manapun dan kepentingan pribadinya. 

Dituntut agar bersikap adil dan objektif, mengatakan yang sebenarnya atas temuan 

yang ada juga sangat mempengaruhi atas kualitas audit. Seorang audior harus 

memberikan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditetapkan baik biaya 

audit yang diterima sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya maupun waktu 

yang telah disepakati, sehingga auditor tersebut dapat memberikan informasi yang 
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relevan dan dapat diandalakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak yang 

membutuhkan. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu  
 

Penelitian yang dilakukan Ridho (2013) tentang pengaruh akuntabilitas 

auditor, independensi, etika profesional dan batasan waktu audit terhadap kualitas 

audit. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa empat variabel 

(akuntabilitas auditor, independensi, etika profesional dan batasan waktu audit) 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Sedangkan secara parsial hanya dua variabel independen yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap terhadap kualitas audit, yaitu etika profesional 

dan batasan waktu audit. Sedangkan dua variabel independen lainnya, yaitu 

akuntabilitas auditor dan independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Restiyani (2014) tentang pengaruh 

pengalaman auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa secara parsial pengalaman dan independensi auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, secara simultan pengalaman dan independensi 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gustiawan (2014) tentang pengaruh 

kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP) kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor 
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berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kualitas audit. Sedangkan 

secara parsial kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Junita (2014) tentang pengaruh kompetensi, 

indepedensi, tekanan waktu, pengalaman kerja, dan etika auditor terhadap kualitas 

audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, tekanan waktu, pengalaman kerja 

dan etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Imansari (2015) tentang pengaruh 

kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Malang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor 

berpengaruh signifikan positif secara mimultan terhadap kualitas audit. 

Sedangkan secara parsial kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) tentang pengaruh 

independensi, pengalaman kerja, dan fee audit terhadap kualitas. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel independensi dan 

pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan fee audit 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

 

Judul 
Variabel 

yang Diteliti 

Alat 

Uji 

Hasil 

Penelitian 

Ridho 

(2013) 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Auditor, 

Independensi, 

Etika 

Profesional dan 

Batasan Waktu 

Audit terhadap 

Kualitas Audit 

Akuntabilitas 

auditor, 

independensi, 

etika 

profesional 

dan batasan 

waktu audit 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan empat 

variabel independen 

(akuntabilitas 

auditor, 

independensi, etika 

profesional, dan 

batasan waktu 

audit) secara 

simultan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Sedangkan secara 

parsial hanya dua 

variabel independen 

yang mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kualitas audit, yaitu 

etika profesional 

dan batasan awaktu 

audit. Sedangkan 

dua variabel 

independen lainnya, 

yaitu akuntabilitas 

auditor dan 

independensi tidak 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Restiyani 

(2014) 

Pengaruh 

Pengalaman 

Auditor dan 

Independensi 

Auditor 

terhadap                

Kualitas Audit  

Pengalaman 

auditor dan 

independensi 

auditor 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil dari penelitian 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa secara 

parsial pengalaman 

dan independensi 

auditor berpengaruh 



 
 

 
 

37 

pada Kantor  

Akuntan Publik 

(KAP) Kota  

Bandung. 

signifikan terhadap 

kualitas audit, 

secara simultan 

pengalaman dan 

independensi 

auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Gustiawan 

(2014) 

Pengaruh  

Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalama n, 

dan Etika  

Auditor  

terhadap  

Kualitas Audit 

pada Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) Kota  

Yogyakarta.  

Kompetensi, 

independensi, 

pengalaman, 

dan etika 

auditor 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kompetensi, 

independensi, 

pengalaman dan 

etika auditor 

berpengaruh 

signifikan positif 

secara simultan 

terhadap kualitas 

audit. Sedangkan 

secara parsial 

kompetensi, 

independensi, 

pengalaman dan 

etika auditor tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. 

Junita 

(2014) 

Pengaruh  

Kompetensi, 

Independensi, 

Tekanan Waktu, 

Pengalaman  

Kerja, dan Et 

ika Auditor  

terhadap  

Kualitas Audit 

pada Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) di Kota 

Pekanbaru.  

Kompetensi, 

independensi, 

tekanan 

waktu, 

pengalaman 

kerja, dan 

etika auditor 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kompetensi, 

independensi, 

tekanan waktu, 

pengalaman kerja 

dan etika auditor 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

Imansari 

(2015) 

Pengaruh  

Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalaman, 

dan Etika  

Auditor  

Kompetensi, 

independensi, 

pengalaman, 

dan etika 

auditor 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kompetensi, 

independensi, 

pengalaman dan 

etika auditor 
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terhadap  

Kualitas Audit 

pada Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) di Kota 

Malang  

berpengaruh 

signifikan positif 

secara simultan 

terhadap kualitas 

audit. Sedangkan 

secara parsial 

kompetensi, 

independensi, 

pengalaman dan 

etika auditor 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Agustina 

(2016) 

Pengaruh 

Indepedensi, 

Pengalaman 

kerja, dan Fee 

Audit terhadap 

Kualitas Audit 

Indepedensi, 

pengalaman 

kerja, dan fee 

audit 

Regresi 

linear 

berganda 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa secara 

parsial, variabel 

independensi dan 

pengalaman kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

audit, sedangkan fee 

audit tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. 

Sumber: Kumpulan penelitian terdahulu 2018 

Akuntan Publik merupakan profesi yang beraktivitas utama dalam pekerjaan 

audit eksternal. Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Masyarakat 

masih mengharapkan akuntan publik untuk dapat memberikan keyakinan bahwa 

perusahaan yang di audit telah melakukan proses akuntansi sesuai standar yang 

berlaku umum dan meyakini prosesnya secara benar. Namun adanya konflik 

kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan menuntut akuntan 

publik untuk menghasilkan laporan auditan yang berkualitas yang dapat 

digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Kemudian maraknya skandal keuangan yang 
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terjadi baik di dalam maupun di luar negeri yang telah memberikan dampak 

negatif atas kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Kasus-kasus 

tersebut yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit yang 

dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien 

(Gustiawan, 2014). 

Berbagai penelitian tentang kualitas audit ini telah dilakukan sebelumnya 

dan menghasilkan berbagai temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk 

kualitas audit. Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan 

audit yang berkualitas, seorang auditor dalam suatu tim audit dituntut untuk 

memiliki kompetensi yang memadai, independensi yang baik, pengalaman yang 

cukup, etika yang sesuai dengan standar, fee audit yang sesuai, dan tekanan waktu 

untuk melakukan audit secara efektif. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat 

dikembangkan suatu kerangka pemikiran atas penelitian ini, yaitu: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 H1 

 H2 

 

 H3 

 H4 

 

H5 
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 H7 

(Sumber: Data yang diolah) 

 

Keterangan : 

Pengaruh variabel secara parsial. 

Pengaruh variabel secara simultan. 

 

  

 

Kualitas Audit (Y) 

Kompetensi (X1) 

Independensi (X2) 

Pengalaman (X3) 

Etika Auditor (X4) 

Fee Audit (X5) 

Tekanan Waktu (X5) 
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2.4 Perumusan Hipotesis 

1) Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit  

Kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran 

pada sistem akuntansi pada perusahaan sangatlah besar seperti yang telah 

ditetap kan pada standar akuntansi dan standar audit yang berlaku. 

Kompetensi auditor menurut Carolita dan Rahardjo (2012) dalam 

Gustiawan (2014) merupakan kemampuan  seorang auditor untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang  telah dimilikinya 

dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan  audit dengan 

teliti, cermat, dan obyektif. Menurut Mulyadi (2012) dalam Gustiawan 

(2014) kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu 

pengetahuan   dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan 

untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki 

kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam 

menganalisa permasalahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 

yang dibangun adalah: 

H1: Diduga Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada                                                                     

Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

2) Pengaruh independensi terhadap kualitas audit  

Ashari (2011) menyimpulkan independensi berpengaruh secara 

signifikaan terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Restiyani (2014) menyimpulkan bahwa independensi 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda 
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dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2012) dan Nur’aini 

(2013) menyimpulkan bahawa indepedensi indepedensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Ardini (2010) dalam Gustiawan (2014) menemukan bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik telah menunjukkan sikap 

yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan 

pekerjaannya, selalu melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan, sehingga akuntan publik dipercaya 

oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak independen untuk 

memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah: 

H2: Diduga Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

3) Pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit  

Restiyani (2014) menyimpilkan bahwa pengalaman auditor 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dari hasil 

penelitian yang dilakukan Badjuri (2011) menyimpulkan bahwa 

pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Pengalaman secara signifikan dapat meningkatkan audit judgement. 

Bahwa adanya pengalaman yang besar dari auditor akan menghasilkan 

audit yang semakin berkualitas. Kemudian hal tersebut mendukung bahwa 

pengalaman akan mempengaruhi penilaian atau pendapat seseorang. 

Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang besar akan dapat 
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melakukan penilaian dengan baik (Putri dan Laksito, 2013). Pengalaman 

kerja audit yang lebih besar secara signifikan dapat meningkatkan kualitas 

hasil audit laporan keuangan (Carolita dan Rahardjo, 2012). Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat dibuat hipotesis bahwa: 

H3: Diduga Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor 

di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

4) Pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit  

Akuntan professional dalam menjalankan tugasnya memiliki 

pedoman-pedoman yang mengikat seperti kode etik dalam hal ini adalah 

Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya 

akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan 

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang 

menggunakan hasil keputusan auditor (Hanjani dan Rahardja, 2014). 

Akuntan publik yang memiliki kesadaran untuk berperilaku secara etis 

berarti memiliki komitmen untuk menerapkan Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik. Apabila komitmen itu dijaga maka pelanggaran dapat dihindari, 

sehingga akuntan publik bisa meningkatkan kualitas auditnya (Tarigan dan 

Susanti, 2013) dalam Gustiwan (2014). Hasil penelitian yang dilakukan 

Putri dan Laksito (2013) dalam Gustiawan (2014) menunjukkan bahwa 

lingkungan etika memiliki pengaruh positif terhadap audit judgment. 

Terbentuknya lingkungan etika yang tinggi pada organisasi KAP, 

membuat auditor cenderung memiliki audit judgment yang lebih baik. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat dibuat hipotesis bahwa: 



 
 

 
 

44 

H4: Diduga Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

5) Pengaruh fee audit terhadap kualitas audit 

Akuntan publik merupakan auditor eksternal yang bekerja dan 

memperoleh imbalan (fee) berdasarkan kontrak dengan pihak perusahaan 

atau entitas tertentu (Ulum, 2009). Dengan demikian proses pengadaan 

jasa audit adalah suatu proses yang sistematis yang harus diputuskan oleh 

manajemen perusahaan dalam memilih auditor eksternal, kapan diperlukan 

audit eksternal dan berapa besar biaya jasa audit yang harus dikeluarkan 

untuk mendapatkan audit yang berkualitas. Menurut Mulyadi (2002) 

dalam Agustina (2016) audit fee merupakan fee yang diterima oleh 

akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung 

dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 

yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP 

yang bersangkutan.  

H5: Diduga fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Auditor di 

Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

6) Pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit 

Penelitian yang dilakukan oleh Junita (2014) menyatakan bahwa 

tekanan waktu secara simultan memiliki hubungan positif dengan kualitas 

audit. Baik tidaknya suatu audit atau berkualitas atau tidaknya suatu audit 

dipengaruhi oleh tekanan waktu. Tekanan waktu yang dimaksud disini 

adalah suatu kondisi dimana auditor diberikan batas waktu dalam 
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mengaudit laporan keuangan klien yang mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia (Junita, 2014). 

Penilaian terhadap kualitas audit dapat berupa penilaian tentang 

berapa lama waktu mereka menyelesaikan pengauditan atas laporan 

keuangan klien. Dengan adanya penilaian atas kualitas audit tersebut 

diharapkan para auditor dapat meningkatkan kinerja mereka, sehingga 

secara otomatis kantor atau badan tempat mereka bekerja akan semakin 

dipercaya oleh masyarakat maupun oleh para pengguna lainnya. 

H6: Diduga Tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit pada    

Auditor di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

7) Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman, etika auditor, fee 

audit, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit 

Dalam penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh variabel 

independen dan dependen secara simultan atau secara keseluruhan apakah 

terdapat hubungan positif atau tidak. 

H7: Diduga kompetensi, independensi, pengalaman, etika auditor, fee 

audit, dan tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit secara 

simultan pada Auditor di Kantar Akuntan Publik Pekanbaru. 


