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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan konflik 

yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan 

pemilik perusahaan selaku principal (Sonny Keraf dan Robert Haryono, 

1995). Principal selaku pemilik perusahaan ingin mengetahui semua 

informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajemen 

yang terkait dengan investasi atau dana yang mereka investasikan dalam 

perusahaan tersebut. Melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh 

agen, principal dapat memperoleh  informasi yang dibutuhkan sekaligus 

sebagai alat penilaian atas kinerja agen selama periode tertentu. Namun, 

yang terjadi adalah kecenderungan manajemen melakukan berbagai 

tindakan agar laporan pertanggungjawabannya terlihat baik dan 

menghasilkan keuntungan bagi principal, sehingga kinerjanya dianggap 

baik. Principal selaku investor bekerja sama dan menandatangani kontrak 

kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan 

keuangan mereka. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi serta 

kejujuran dari pihak manajemen diharapkan tidak lagi terjadi manipulasi 

dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sehingga akan 

menghasilkan informasi yang relevan yang berguna bagi investor dan 

kreditor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.  
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Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk 

memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan 

manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani 

kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana 

mereka. 

 

2.1.2 Teori Atribusi 

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan 

teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi 

menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan 

motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana 

seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri 

yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, 

dll. ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang 

akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. 

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang 

terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan 

mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat 

perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka 

dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui 

sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi 

perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. 
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Ahli teori atribusi mengamsusikan bahwa manusia itu rasional dan 

didorong untuk mengidentifikasi dan memahamai struktur penyebab dari 

lingkungan mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena 

peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada 

karakteristik mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya 

pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik 

personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas 

hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal 

yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. 

 

2.1.3 Etika  

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti: tempat, 

kebiasaan, watak, adat, perasaan sikap dan cara berfikir. Menurut Agoes dan 

Ardana (2014) etika secara praktis diartikan sebagai moral atau moralitas 

yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Menurut Herawati dan Susanto 

(2009) yang menyatakan bahwa Etika adalah norma perilaku yang mengatur 

hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik 

dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat.  

Selanjutnya menurut Arumsari (2014) etika profesi merupakan 

perangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam 

mengemban profesi. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian di atas 
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dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi 

pedoman bagi manusia dalam bertindak.  

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). 

Etika Auditor pada penelitian yang dilakukan oleh Carolita dkk, 

(2012) variabel Etika Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

audit . Etika Auditor merupakan keadaan yang seorang karyawan memihak 

pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut. 

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi 

landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya 

dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan 

meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya 

dalam meningkatkan kualitas audit (Munawir,2007).  

Maryani dan Ludigdo dalam Alim (2007) mendefinisikan etika 

sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur 

perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus 
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ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau 

masyarakat atau profesi. 

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. 

Berperilaku etis sesuai dengan etika profesi yang dianut menunjukkan 

bahwa seorang auditor tersebut dapat berkomitmen dengan baik dalam 

menjalankan tugasnya. Perilaku etis merupakan hal yang paling mendasar 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Segala sesuatu yang berawal dari 

kesadaran dan ketulusan dalam bekerja maka hasilnya juga akan lebih baik. 

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti: tempat, 

kebiasaan, watak, adat, perasaan sikap dan cara berfikir. Menurut Agoes dan 

Ardana (2014) etika secara praktis diartikan sebagai moral atau moralitas 

yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Menurut Herawati dan Susanto 

(2009) yang menyatakan bahwa Etika adalah norma perilaku yang mengatur 

hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik 

dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat.  

 
2.1.4 Fee Audit 

Fee audit merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor 

untuk meningkatkan kualitas dalam melakukan tugasnya. Hanjani dan 
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Rahardja (2014) menyimpulkan bahwa apabila fee audit lebih tinggi maka 

semakin baik kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.  

Menurut Sukrisno Agoes (2012) menyatakan bahwa Fee audit 

berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebagai berikut anggota KAP 

tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang 

dapat berkibat pada independensinya. Meurut 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 
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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. 

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 tesebut , struktur biaya 

KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainya.” 

 

2.1.5 Pengalaman Kerja 

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor 

internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi 

pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor mengusai 

tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga 

membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan 

maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu 

mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. 

Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberi kontribusi 

yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor. 
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Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan 

lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas audit (nataline, 2007).  

Pengalaman auditor adalah akumulasi gabungan yang diperoleh 

melalui interaksi dimana akan membuat auditor mempunyai pemahaman 

yang lebih baik mengenai audit. Menurut Skrisno Agoes (2012 : 33) 

berpendapat bahwa audit yang berpengalaman adalah “Auditor yang 

mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu 

memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam 

laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada 

tujuan audit dan struktur dari system akuntansi yang mendasari”. Budi 

Susetyo (2009), mengatakan bahwa auditor dengan tingkat pengalaman 

yang hampir sama (memiliki masa kerja dan penugasan yang hampir sama) 

ternyata memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan sangat bervariasi. 

Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin tinggi kualitas 

pengambilan keputusan audit. Pengalaman bagi para auditor merupakan 

unsur penting dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang profesional harus 

mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggungjawabnya. 

Pengalaman auditor dapat menentukan profesionalisme, kinerja komitmen 

terhadap organisasi, serta kualitas auditor melalui pengetahuan yang 

diperolehnya dari pengalaman melakukan audit. Susetyo (2009) 

membuktikan bahwa pengalaman kerja seorang auditor akan menentukan 

tingkat evaluasi yang dimilikinya. 
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2.1.6 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 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. 

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. Goetsh 

and Davis dalam (Rinta, 2008) yaitu “Kualitas merupakan suatu kondisi 
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dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi yang memenuhi atau melebihi harapan”. Pada 

saat sekarang konsep kualitas merupakan suatu kata yang dipakai secara 

universal dan telah menjadi keberhasilan suatu bisnis. Kualitas audit seperti 

dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim et.all. (2007), yaitu sebagai 

suatu kondisi dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 

 
2.2 Penelitian Terdahulu 

Hartadi (2012)” pengaruh fee audit, rotasi kantor akuntan publik (KAP), dan 

reputasi kantor akuntan publik (KAP) terhadap kualitas audit di BEI”. 

Menemukan bahwa Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, 

sementara rotasi dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Krisnawati (2012)” Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Auditor 

Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor Pemerintah”. Menemukan bahwa secara 

simultan kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Secara parsial kompetensi dan independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit, hanya etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Restiyani (2014)” Pengaruh Pengalaman Auditor dan Independensi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit  Pada Kantor  Akuntan Publ ik (KAP) Kota  Bandung”. 

Menemukan bahwa secara parsial pengalaman dan independensi auditor 
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, secara simultan pengalaman dan 

independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Muhammad Dimas Gustiawan (2014) “Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, Pengalaman, dan Etika  Auditor  Terhadap  Kualitas Audit Pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Yogyakarta”. Menemukan 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 

Werti Junita (2014)” Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, 

Pengalaman  Kerja, dan Etika Auditor  Terhadap  Kualitas Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Kota Pekanbaru”. Menemukan bahwa kompetensi, 

independensi, tekanan waktu, pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini pengembangan pada penelitian Putri Fitrika Imansari (2014)” 

“Pengaruh  Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika  Auditor  Terhadap  

Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel Kompetensi, 

Independensi, dimana pada penelitian ini saya tidak menggunakan ke dua variabel 

tersebut. Tetapi saya  menambahkan Fee Audit. 
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Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Variabel 

yang Diteliti 

Hasil 

Penelitian 

Hartadi 

(2012) 

pengaruh  

fee audit, rotasi 

kantor akuntan 

publik (KAP), 

dan reputasi 

kantor akuntan 

publik (KAP) 

terhadap 

kualitas audit di 

BEI. 

Fee audit,  

Rotasi audit,  

reputasi kantor  

akuntan publik 

Hasil penelitian ini adalah  

Fee audit berpengaruh  

signifikan terhadap 

kualitas audit, sementara 

rotasi dan reputasi kantor 

akuntan publik (KAP) 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Krisnawati 

(2012) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi 

dan Etika 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Pada Auditor 

Pemerintah 

Kompetensi,  

Independensi  

dan Etika 

Auditor 

Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan 

bahwa secara simultan 

kompetensi, independensi 

dan etika auditor 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Secara 

parsial kompetensi dan 

independensi tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit, hanya etika 

auditor yang berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  

Muhammad 

Dimas 

Gustiawan 

(2014) 

Pengaruh  

Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalaman, 

dan Etika  

Auditor  

Terhadap  

Kualitas Audit 

Pada Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) Kota 

Yogyakarta.  

Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalaman, dan 

Etika Auditor 

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. 

 

Werti 

Junita 

(2014) 

Pengaruh  

Kompetensi, 

Independensi, 

Tekanan Waktu, 

Kompetensi, 

Independensi, 

Tekanan Waktu, 

Pengalaman 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kompetensi, independensi, 

tekanan waktu, 
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Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Variabel 

yang Diteliti 

Hasil 

Penelitian 

Pengalaman  

Kerja, dan Etika 

Auditor  

Terhadap  

Kualitas Audit 

Pada Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) di Kota 

Pekanbaru.  

Kerja, dan  

Etika Auditor 

pengalaman kerja dan 

etika auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

Restiyani 

(2014) 

Pengaruh 

Pengalaman 

Auditor dan 

Independensi 

Auditor        

Terhadap                

Kualitas Audit  

Pada Kantor  

Akuntan Publ ik 

(KAP) Kota  

Bandung 

Pengalaman 

Auditor  

dan Independensi  

Auditor 

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. 

Putri 

Fitrika 

Imansari 

(2014) 

Pengaruh  

Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalaman, 

dan Etika  

Auditor  

Terhadap  

Kualitas Audit 

Pada Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) di Kota 

Malang 

Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalaman, dan 

Etika Auditor 

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 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

 

2.3 Pandangan Islam 

Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah setiap muslim 

wajib mengungkapkan suatu kebenaran. Namun, kebenaran tersebut perlu 

didukung oleh berbagai bukti yang jelas. Sehingga, suatu saat tidak menyebabkan 

kerugian pada orang lain/sekelompok orang. 
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Hal ini dapat dibuktikan dengan Q.S Al-Hujurat ayat 6 : 

                            

                 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasiq datang 

padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” 

 

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menyelidiki, 

memeriksa dan tidak terburu-buru melontarkan tuduhan jika mereka mendapatkan 

kabar atau cerita oleh seseorang yang fasik. Tindakan menyiasat terlebih dahulu 

sesuatu berita perlu agar kita tidak menjadi orang bodoh atau jahil karena kelak 

pada suatu masa kita akan menyesal dengan perbuatan kita.  Selain itu, dalam 

melakukan tugas audit  seorang auditor dituntut bekerja dengan sebaik-baiknya. 

Hal tersebut diperjelas dengan sebuah Hadist :  

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, 

dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas) (HR.Thabrani). 

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran 

Allah dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh 

dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan 

dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, 

sebaiknya kita menjaga setiap tindakan dan perilaku agar terhindar dari azab 

Allah.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka 

penulis menguraikan rerangka penelitian dan pengembangan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 
Keterangan :  Parsial   = 

  Simultan  =    

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit 

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 

Pengalaman (X3) 

Fee Audit (X2) 

Etika Auditor (X1) 

 

Kualitas Audit (Y) 
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berhubungan dengan pekerjaannya, supaya kepercayaan tersebut dapat terus 

terjaga (Primaraharjo dan Handoko, 2011). Jadi etika auditor adalah bagian 

yang sangat penting dalam hasil audit, semakin baik etika seorang auditor 

maka semakin baik seorang auditor melaksanakan tugasnya, sehingga 

laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan adalah  

H 1: Diduga Etika Auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Kualitas Audit. 

 

2.5.2 Pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit 

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 tesebut , struktur biaya 

KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainya. Biaya yang 

lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang 

diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasinal yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. 

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut :  

H2 : Diduga Fee Audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 

 



 

 
 

27 

2.5.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit  

Secara teknis, semakin banyak tugas yang auditor kerjakan, akan 

semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang 

memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam 

pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya (Aji, 2009 : 5). Jadi 

dapat dikatakan bahwa jika auditor melakukan pekerjaan yang sama secara 

terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam 

menyelesaikannya. 

Hal ini dikarenakan auditor telah benar-benar memahami teknik atau 

cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-

hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga 

dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Herliyansyah dan Ilyas (2007) yang mengatakan bahwa 

penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang 

dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar 

melakukannya dengan yang terbaik. jadi pengalaman merupakan hal yang 

sangat penting bagi sebuah profesi yang membutuhkan profesionalisme 

yang sangat tinggi seperti akuntan publik, karena pengalaman akan 

berpengaruh positif terhadap kualitas pekerjaan seorang auditor. 

H3:  Diduga Pengalaman Auditor mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 
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2.5.4 Pengaruh Etika Auditor, Fee Audit, serta Pengalaman secara 

simultan terhadap Kualitas Audit 

Etika Auditor pada penelitian yang dilakukan oleh Carolita dkk, 

(2012) variabel Etika Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

audit. Etika Auditor merupakan keadaan yang seorang karyawan memihak 

pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

memelihara keanggotaanya dalam organisasi tersebut. 

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 tesebut , struktur biaya 

KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainya. 

Pengalaman auditor adalah akumulasi gabungan yang diperoleh 

melalui interaksi dimana akan membuat auditor mempunyai pemahaman 

yang lebih baik mengenai audit. Menurut Skrisno Agoes (2012 : 33) 

berpendapat bahwa audit yang berpengalaman adalah “Auditor yang 

mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu 

memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam 

laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada 

tujuan audit dan struktur dari system akuntansi yang mendasari”. 
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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). Dari pengerian di 

atas maka tibul H4 adalah 

H4: Diduga Etika, Fee Audit, dan Pengalaman berpengaruh secara 

simultan terhadap Kualitas Audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


