
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teory 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori Agensi (Agency Theory) adalah teori yang menjelaskan konflik 

yang terjadi dengan pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan 

pemilik perusahaan selaku principal. Pemilik perusahaan ingin mengetahui 

semua informasi yang mengenai semua aktivitas perusahaan, termasuk 

aktivitas manajemen yang terkait dengan adanya dana yang mereka 

investasikan dalam perusahaan tersebut. Melalui laporan pertanggung 

jawaban yang dibuat oleh agen, principal dapat memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja agen selama 

periode tertentu. Namun, yang terjadi adalah kecendrungan manajemen 

melakukan berbagai tindakan agar laporan pertanggung jawaban terlihat 

baik dan menghasilkan keuntungan bagi principal, sehingga kinerja agen 

dianggap baik. Untuk meminimalisasi hal tersebut, diperlukan pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independe, yaitu auditor. Dengan 

demikian laporan keuangan yang dibuat oleh agen dapat lebih reliable 

(dapat dipercaya). 

Teori keagenan ini membantu auditor memahami konflik kepeningan 

yang muncul antara agen dan principal. Principal selaku investor bekerja 

sama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen 

perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan adanya 
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auditor independen diharapkan tidak lagi terjadi kecurangan dalam laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen.  

 

2.1.2 Pengetahuan (X1) 

Rahayu suminarmi (2011) definisi pengetahuan menurut ruang 

lingkup audit adalah kemempuan penguasaan auditor atau akuntan 

pemeriksa terhadap penganalisaan laporan keuangan. Menurut Diani dan 

Ria (2004) pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor 

terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis.  

Sedangkan menurut SA (seksi 210 SPAP,2011) dalam menghasilkan 

audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus 

senantiasa bertindak sebagai seoranh yang ahli dalam bidang akuntansi dan 

bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan 

formalnya, yang diperluas melalui pengalaman selanjutnya dalam praktik 

audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai professional, auditor harus 

menjalani pelatihan teknis yang cukup. Penelitian ini harus secara lebih 

memadai mencapai aspek teknis maupun pendidikan (pengetahuan) umum. 

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2010) pengertian akuntansi 

adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhtisaran kejadian 

kejadian ekonomi dengan perlakuan yang logis yang bertujuan menyediakan 

informasi keuangan, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Agoes (2008) pengertian auditing yaitu suatu pmeriksaan yang dilakukan 

secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan catatan 



 14 

pembuktian dan bukti pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  

Pengetahuan sangat penting untuk semua auditor, terlebih 

pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing. Kedua pengetahuan tersebut 

merupakan dasar penting yang menjadi modal selama mereka bekerja 

sebagai seorang akuntan terutama pada saat melakukan pengauditan atas 

laporan keuangan klien. dimana seorang auditor harus menguasai 

pengetahuan yang sudah dipelajari. 

Pengetahan auditor adalah hal yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas audit. Pengetahuan auditor yang tinggi dan luas juga 

dapat mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor biasanya dapat 

diukur dengan tingkat pengalaman kerja sebagai seorang auditor. Semakin 

lama auditor memperoleh pengalaman kerja maka akan dapat dikatakan 

semakin tinggi juga tingkat pengetahuan yang mereka miliki atau peroleh 

(Salsabila dan Prayudiawan,2011:158 dalam Ni Luh Putu Tri Angga 

Wandita, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Ari Surya Darmawan 2014). 

Kualitas hasil kerja auditor dapat dipengaruhi oleh pengetahuan audit 

yang dimilki oleh auditor. Pengetahuan audit menurut Mardisar dan Sari 

(2007) menjelaskan bahwa pengetahuan memiliki maksud tingkat 

pemhaman auditor terhadap suatu pekerjaan secara konseptual dan teoritis. 

Pentingnya pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hasil audit diatur 

dalam standar auditing.  
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2.1.3 Pengalaman Kerja Audit ( X2 ) 

Menurut Arens (2010) sesuai dengan standar umum dalam SPAP 

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup 

mendalam profesi yang ditekuni, serta dituntut untuk memenuhi 

kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industry yang di geluti 

kliennya. 

Ika Sukriah dkk., (2010) memberikan hasil bahwa tidak terdapat 

pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor. 

Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh objek pemeriksaan selama proses 

penugasan dapat mempengaruhi objektivitas auditor dan bukan tidak 

mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta. 

Pengalaman auditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun 

banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap 

keahlian auditor dalam bidang auditing. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Nataline (2007), menunjukan bahwa ada pengaruh positif 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak 

berpengalaman cenderung melakukan atribusi lebih besar dibandingkan 

dengan auditor yang berpengalaman. 

Mengenai pengaruh pengalaman pada kompleksitas permasalahan 

serta audit judgment, menemukan bahwa auditor yang berpengalaman 

akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan dengan 

auditor yang kurang berpengalaman. Dan pengalaman audit yang dimiliki 
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auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil 

sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. 

2.1.4 Akuntabilitas (X3) 

Akuntabilitas adalah merupakan suatu bentuk pertanggung 

jawaban atas segala bentuk aktivitas yang di lakukan oleh seseorang 

pemegang amanah terhadapa orang atau badan yang meminta pertanggung 

jawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang 

dimiliki seseorang untuk menyelesaikan. 

Kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada 

lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 

professional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan 

moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

Defenisikan tersebut bahwa akuntabilitas sebagai bentuk dorongan 

psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan 

semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.  

Akuntabilitas yang harus dimiliki oleh akuntan publik dalam menjalankan 

pekerjaan profesionalnya menurut Reni (2010) ada dua, yaitu: (a) Menjaga 

kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 4 

Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur mengenai penjagaan kerahasiaan 

informasi yang diperoleh akuntan publik selama penugasan 

profesionalnya. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia 

menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, 

kecuali atas izin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki 
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akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperolehnya selama 

penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan 

informasi tersebut, tanpa harus mendapat persetujuan dari kliennya. (b) 

Menjaga mutu pekerjaan profesionalnya Pasal 5 Kode Etik Akuntan 

Indonesia mengatur kewajiban akuntan publik untuk menjaga mutu 

pekerjaan profesionalnya. Setiap akuntan publik harus bisa 

mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, 

yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau tidak konsisten 

dalam pekerjaanya. 

Menurut mardiasmo, (2009) akuntabilitas public adalah kewajiban 

pihak pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggung jawaban. 

Mohamad dkk. (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul 

sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry. Teori 

asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan 

informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung 

terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada 

di luar manajemen. menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi 

ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, 

seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders).  
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Mardisar dan Sari (2011) mengemukakan bahwa kualitas hasil 

pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban 

(akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. 

Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Ria Nellysar (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor 

dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan.  

2.1.5 Profesionalisme (X4) 

Profesionalisme (profésionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, 

kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang 

sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. 

Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang 

yang profesional.  

Dalam Arens (2011) pernyataan standar umum pertama 

menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian teknis yang memadai sebagai auditor. Alasan yang 

mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap 

profesi, karena adanya kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap 

kualitas hasil kerja yang diberikan profesi. Bagi auditor sangatlah penting 

untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas hasil 

kerja auditor. 

Ada 5 dimensi profesionalisme : 

a. Pengabdian pada profesi 
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b. Kewajiban sosial 

c. Kemandirian  

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi 

e. Hubungan dengan sesame profesi 

 Ciri-ciri profesinalisme : 

a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai 

ideal 

b. Meningkatkan dan memelihara imej profesion 

c. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan 

profesional yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualiti 

pengetahuan dan keterampiannya 

d. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion 

2.1.6 Kualitas Audit (Y) 

Kualitas audit berarti   bagaimana memberitahukan temuan audit   

dan melaporkan salah saji material  dalam laporan  keuangan.  Aspek  

deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan   repoiting   

adalah   refleksi etika atau integritas auditor, khususnya kemerdekaan 

Arens. et.,al (2011:105) 

Kualitas auditor adalah kemampuan profesional individu auditor 

dalam melakukan pekerjaannya. Nizarul dkk (2007) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kualitas hasil kerja 

auditor (quality of auditor’s work) dapat juga diartikan sebagai kinerja 

auditor (auditor’s performance) (Diani dan Ria, 2011). Kinerja adalah 
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sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan 

menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Kualitas hasil kerja auditor 

dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada pada standar audit dan etika 

profesionalnya, agar dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas 

dalam melaksanakan audit. 

Dan ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang 

antara lain: 

a. Faktor individu; kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman tingkat sosial dan demografi seseorang. 

b. Faktor psikologis; persepsi, peran sikap, kepribadian motivasi dan 

kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi; struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, sistem 

Auditor yang memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama 

akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus 

yang memiliki industri tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan 

keahlian lebih daripada auditor pada umumnya. Tambahan keahlian ini akan 

menghasilkan return positif dalam free audit. Sehingga para peneliti 

memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi dalam industri 

tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi Lilis Ardini 

(2010). 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 
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memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar 

menghasilkan kualitas audit yang baik. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Ainia Salsabila (2011) “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan dan 

Gendder terhadap Kualitas Audit” menemukan bahwa Pengetahuan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

William Jefferson Wiratama (2015) “Pengaruh Independensi, 

Pengalaman Kerja, Due Profesionalisme Care dan Akuntabilitas terhadap 

Kualitas Audit” dalam penelitian ini menemukan bahwa Pengalaman Kerja 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Lilis Adriani (2010) “Pengaruh Kompetensi, Independensi, 

Akuntabilitas dan Motivasi terhadap Kualitas Audit” dalam penelitian ini 

menemukan bahwa Akuntabilitas memiliki berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhdap kualitas audit. 

Putu Septiani Futri (2014) “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, 

Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kualitas Audit” dalam penelitian ini Profesionalisme berpengaruh secara 

simultan terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini merupangan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Lilis Adriani (2010) yang membahas tentang “Pengaruh 

Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Motivasi terhadap Kualitas 

Audit”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan 

adanya penambahan variabel yaitu Profesionalisme dan perbedaan penelitian 
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ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru sedangkan penelitian sebelumnya di lakukan di 

Kota Surabaya. 

Berikut ini adalah rangkuman penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Variabel X 

Variabel 

Y 
Hasil Penelittian 

1 Lilis 

Adriani 

(2010) 

Pengaruh 

kompetensi, 

independensi, 

akuntabilitas 

dan motivasi 

terhadap 

kualitas audit 

Dependen : 

kualitas audit 

Indenpendensi : 

kompetensi, 

independensi, 

akuntabilitas 

dan motivasi  

Kualitas 

Audit 

Hasil penelitian ini 

memberikan bukti 

empiris untuk 

mendukung pengaruh 

kompetensi 

independensi 

akuntabilitas dan 

motivasi terhadap 

kualitas audit secara 

parsial dan simultan 

2 Ainia 

Salsabila 

(2011) 

Pengaruh 

Akuntabilitas, 

pengetahuan 

dan gender 

terhadap 

kualitas audit 

Dependen : 

kualitas audit 

Indenpendensi : 

Akuntabilitas, 

pengetahuan 

audit dan 

gendder 

 

Kualitas 

Audit 

Hasil penelitian yang 

pertama, tingkat 

pemahaman aparatur 

pemerintah kota 

Surakarta terhadap SAP 

2010 ternyata masih 

rendah.dan Pemahaman 

anggota dewan terhadap 

SAP 2010 juga masih 

rendah dikarenakan 

belum dirasakannya 

sosialiasi standar 

akuntansi berbasis 

akrual, tidak tersedianya 

anggaran, serta 

kurangnya komitmen 

pribadi anggota dewan 

untuk memahami SAP 

ini 

3 Febri 

Riani 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Dependen : 

kualitas audit 

Kualitas 

Audit 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 
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No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Variabel X 

Variabel 

Y 
Hasil Penelittian 

(2013) 

 

 

audit, 

akuntabilitas 

dan 

independensi 

terhadap 

kualitas audit  

Indenpendensi: 

pengetahuan 

audit, 

akuntabilitas 

indenpendensi  

pengetahuan audit, 

akuntabilitas dan 

independensi 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas 

audit 

4 Restu 

Agusti 

(2013) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi 

dan 

profesionalisme 

terhadap 

kualitas audit   

Dependen : 

kualitas audit 

Indenpendensi: 

kompetensi, 

independensi 

dan 

profesionalisme 

Kualitas 

Audit  

Hasil penelitian ini 

memberikan bukti 

empiris untuk 

mendukung pengaruh 

kompetensi, 

independensi, 

profesionalisme 

terhadap kualitas audit 

secara parsial dan 

simultan 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putu 

Septiani 

Futri 

(2014) 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

independensi, 

profesionalisme,  

tingkat 

pendidikan, 

etika profesi, 

pengalaman, 

dan kepuasan 

kerja terhadap 

kualitas audit 

Dependen : 

kualitas audit 

Indenpendensi : 

independensi, 

profesionalisme,  

tingkat 

pendidikan, 

etika profesi, 

pengalaman, 

dan kepuasan 

kerja 

Kualitas 

Audit 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan vaiabel 

independensi, 

profesionalisme, tingkat 

pendidikan, etika 

profesi, pengalaman, 

dan kepuasan kerja 

berpngaruh secara 

simultan terhadap 

kualitas audit. Secara 

parsial hanya tingkat 

pendidikan dan etika 

profesi berpengarih 

secara signifikan 

terhadap kualitas audit 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

Fahmi 

Ahmad 

Riyadi 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

William 

Jefferson 

Wiratama 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Human Capital 

dan Gendder 

terhadap 

kualitas audit  

 

 

 

 

Pengaruh 

independensi, 

pengalaman 

Dependen : 

kualitas audit 

Independensi : 

Human capital 

dan gandder  

 

 

 

 

 

Dependen : 

kualitas audit 

Independensi : 

Kualitas 

Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Audit 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

human capital secara 

signifikan 

mempengaruhi kualitas 

audit sedangkan gandder 

tidak mempengaruhi 

kualitas auditor 

 

 

Hasil penelitian ini 

ditemukan secara parsial 

indenpendensi, 
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No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Variabel X 

Variabel 

Y 
Hasil Penelittian 

 

 

 

 

 

 

(2015)  

 

kerja, due 

profesionalisme 

care dan 

akuntabilitas 

terhadap 

kualitas audit 

independensi, 

pengalaman 

kerja, due 

profesionalisme 

care dan 

akuntabilitas 

pengalaman kerja, due 

profesionalisme dan 

akuntabilitas auditor 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap kualitas audit 

 

2.3 Pandangan Islam Mengenai Kualitas Audit 

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.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan (Q.S Al Hujurat : 6) : 

هَاََلٍ فَُتْصِبُحوا  ذنُوا َأْن تُِصيُبوا قَْوًما ِِبَ ْن َجاَءُُكْ فَاِسٌق ِبنَبَا ٍ فَتََبي
ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّلذ عَََل َما ََي َأُّيه

 (٦فََعلُُْتْ ََنِدِمنَي )
 

Artinya :  Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 

datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 

kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu.(Al- hujurat: 6) 

 

Dalam laporan keuangan tersedia berbagai informasi mengenai 

perusahaan, informasi yang disediakan oleh pihak manajemen dianggap 

belum dapat dipercaya karna pihak manajemen merupakan orang yang 

memilih kepentingan dalam perusahaan tersebut oleh karna itu untuk menguji 

kebenaran laporan keuangan tersebut diperlukan auditor yang independen. 

Auditor Independen harus teliti dalam melakukan proses audit sehingga dapat 

meningkatkan kualitas audit dan opini yang diberikan.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun adalah 

terdapat dalam gambar yang ada dibawah ini yang menjelaskan kerangka 

pemikiran : 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Keterangan :  Parsial  = 

  Simultan  =   

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kualitas Audit 

Menurut hasil penelitian Bonner (1999) dalam Nizarul (2006), 

pengetahuan mengenai spesifik tugas dapat meningkatkan kinerja auditor, 

melalui komponen pemilihan dan pembobotan bukti empiris bahwa 

perbedaan pengatahuan yang dimiliki auditor pada berbagai tingkat 

pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh lamanya pengalaman yang 

dimiliki auditor. Sebelum auditor menerima suatu pekerjaan, ia harus 

Akuntabilitas (X3) 

Pengalaman kerja 

(X2) 

Pengetahuan (X1) 

 

Kualitas Audit (Y) 

Profesionalisme (X4) 
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mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki 

pengetahuan audit yang memadai dalam suatu pekerjaan, sesuai dengan 

standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pengetahuan audit merupakan 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan auditor, maka akan semakin 

banyak pelatihan yang diikuti dan semakin luas pengetahuan audit yang 

dimiliki auditor sehingga akan meningkatkan kualitas hasil kerja auditor. 

Dengan demikian, seorang pelaksana yang unggul adalah mereka yang 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki 

pengetahuan. 

H1: Pengetahuan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Audit  

 

2.5.2 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit 

Wandita, Yuniarta dan Darmawan (2014), Ayuningtyas, Pamudji 

(2012), dan Syafitri, Wiwit (2014) yang menyatakan bahwa pengalaman 

kerja mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor internal. 

Pengalaman kerja mempunyai pengaruh secara individual terhadap kualitas 

hasil kerja. Hal ini dikarenakan semakin banyak pengalaman kerja, maka 

semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang 

dilakukannya. Pengalaman kerja juga sangat mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil. Semakin lama seorang auditor menekuni profesinya maka 

akan semakin tepat dalam mendeteksi sebuah kesalahan.  
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H2:  Pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Kualitas Audit  

 

2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit  

Wandita, Yuniarta, dan Darmawan (2014), Ilmiyati, Suharjo (2012), 

dan Singgih, Bahwono (2010) yang menyatakan bahwa akuntabilitas 

mempunyi pengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor internal. Menurut 

Arens (2001) dalam Reni (2010) kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat 

dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas). 

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki 

seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka dalam hal ini 

semakin besar tingkat akuntabilitas seorang auditor maka semakin tinggi 

pula kualitas hasil kerja auditor. Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan 

individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilksanakan, 

sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan tepat dan cermat. Tingkat 

akuntabilitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan menentukan 

bagaimana sebuah informasi diproses. Hasil dari informasi yang diproses 

tersebut, akan mempengaruhi respon keputusan atau tindakan yang akan 

diambil. Akuntabilitas (rasa kebertanggungjawaban) merupakan bagian dari 

tanggungjawab profesi auditor yaitu selama menjalankan tugas auditor 

harus senantiasa melakukan dengan penuh rasa tanggungjawab serta wajib 

menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga akan 

diperoleh hasil kerja yang memuaskan dan tetap mempertinggi reputasi 

profesionalisme korps auditor. 
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H3:  Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Audit  

 

2.5.3 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit  

Handyani, Yusrawanti (2013), Susilawati, Atmawinata (2014), dan 

penelitian Singgih, Bahwono (2010) yang menyatakan bahwa 

profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor 

internal. Profesionalisme merupakan suatu nilai yang mengedepankan 

keahlian dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. 

Nilai profesionalisme diwujudkan dalam perilaku yang menjunjung tinggi 

kompetensi dan tanggung jawab serta komitmen untuk senantiasa 

memberikan solusi yang terbaik. Karena dengan sikap profesionalisme yang 

dimiliki auditor, auditor mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat 

muncul dari dalam dirinya sendiri maupun dari pihak luar. 

H4:   Profesionalisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Kualitas Audit  

 

2.6 Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Akuntabilitas dan 

Profesionalisme terhadap Kualitas Audit 

Pengetahuan seorang akuntan publik memerlukan pengetahuan 

mengenai pengauditan, selain itu akuntan publik juga memerlukan 

pengetahuan mengenai akuntansi dan pengauditan. Hasil penelitian Bonner 

(1990) dalam Nizarul dan Febri Riani (2006) dan (2008) menunjukkan bahwa 

pengetahuan mengenai spesifik tugas membantu kinerja auditor 

berpengalaman melalui komponen pemilihan dan pembobotan, bukti empiris 

bahwa perbedaan pengetahuan yang dimiliki auditor pada berbagai tingkat 
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pengalaman, tidak dapat dijelaskan oleh lamanya pengalaman yang 

dimilikinya.  

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”. 

Akuntabilitas Menurut Diani dan Ria (2004) dalam Febri Riani (2008) 

kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 

kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. 

Dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) No.02 SA Seksi 110 dijelaskan bahwa 

auditor bertanggungjawab untuk merencanakan audit dan memperoleh 

keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah 

saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 

Profesionalisme mempunyai lima factor penting yaitu pengabdian pada 

profesi, kewajiban sosial dan kemandirian, keyakinan, terhadap profesi dengan 

hubungan sesame profesi. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi.  
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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).  

H5:  Pengetahuan, pengalaman kerja, akuntabilitas dan profesionalisme 

berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit. 

 

 

 

 

 

 

 


