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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Agensi 

Konsep agency  theory menurut  Anthony  dan  Govindarajan  dalam  

Siagian (2011:10)   adalah   hubungan   atau   kontak   antara principal  dan agent. 

Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan 

principal, termasuk pendelegasian  otorisasi  pengambilan  keputusan  dari 

principal  kepada agent.  Pada perusahaan  yang  modalnya  terdiri  atas  saham,  

pemegang  saham  bertindak  sebagai principal,  dan  CEO (Chief  Executive  

Officer)  sebagai agent  mereka.  Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan principal.  

Perspektif   hubungan   keagenan   merupakan   dasar   yang   digunakan   

untuk memahami  hubungan  antara  manajer  dan pemegang  saham. Jensen  dan  

Meckling dalam  Siagian  (2011:10)  menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan  

adalah  sebuah kontrak  antar  manajer   (agent)  dengan  pemegang  saham  

(principal).   Hubungan keagenan  tersebut  terkadang  menimbulkan  masalah  

antara  manajer  dan  pemegang saham. Konflik   yang   terjadi   karena   manusia   

adalah   makhluk   ekonomi   yang mempunyai sifat dasar mementingkan 

kepentingan diri sendiri.  

Pemegang saham dan manajer  memiliki  tujuan  yang  berbeda  dan  

masing-masing  menginginkan  tujuan mereka   terpenuhi.   Akibat   yang   terjadi   

adalah   munculnya   konflik   kepentingan.Pemegang saham menginginkan 



 

 

11 

pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas    investasi    yang    

mereka    tanamkan    sedangkan    manajer    menginginkan kepentingannya   

diakomodasi   dengan   pemberian   kompensasi   atau   insentif   yang sebesar-

besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Eisenhardt   dalam   

Siagian   (2011:11)   menyatakan   bahwa   teori   agensi menggunakan tiga 

asumsi sifat dasar manusia yaitu : 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (Self Interest) 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(Bounded Rationality) 

3. Manusia selalu menghindari resiko (Risk Averse).  

Dari  asumsi  sifat  dasar  manusia  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  konflik  

agensi  yang sering  terjadi  antara  manajer  dengan  pemegang  saham  dipicu  

adanya  sifat  dasar tersebut. Manajer    dalam    mengelola    perusahaan    

cenderung    mementingkan kepentingan  pribadi  daripada  kepentingan  untuk  

meningkatkan  nilai  perusahaan. 

Dengan  perilaku opportunistic  dari  manajer. Manajer  bertindak  untuk  

mencapai kepentingan  mereka  sendiri,  padahal  sebagai  manajer  seharusnya  

memihak  kepada kepentingan  pemegang  saham  karena  mereka  adalah  pihak  

yang  memberi  kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan. 

2.1.2 Integritas 

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas 

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, 
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bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu 

diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan yang andal BPKP (2008). Berbagai survei dan 

studi  kasus telah mengidentifikasikan integritas atau kejujuran sebagai 

suatu  karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin. 

Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter 

kuat. Integritas auditor adalah sikap seorang auditor yang telah memiliki 

kepribadian jujur sehingga menghasilkan prinsip integritas mengharuskan auditor 

untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, 

bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberi 

dasar dalam mengambil suatu keputusan yang dapat diandalkan BPKP (2008). 

Sepuluh Karakteristik Integritas : 

1. Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. 

2. Menemukan yang benar saat orang lain melihat warna abu-abu 

3. Bertanggung jawab 

4. Menciptakan budaya kepercayaan 

5. Menepati janji 

6. Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar 

7. Jujur namun rendah hati 

8. Bertindak bagaikan sedang diawasi 

9. Mempekerjakan integritas 

10. Konsisten. 
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Selanjutnya BPKP juga menjelaskan tentang metode pengukuran 

integritas. Pengukuran integritas dapat dilakukan dengan meng-gunakan beberapa 

metode,diantaranya : 

(a) Pengembangan skala  

(b) In Basket, yaitu assesment center method 

(c) Wawancara 

(d) Track record tracing 

(e) Kombinasi. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang 

berintegritas menyadari hal-hal kecil itu penting, menemukan hal yang benar, 

Bertanggung jawab, menciptakan budaya kepercayaan, menepati janji, peduli 

terhadap kebaikan yang lebih besar, jujur namun rendah hati, bertindak bagaikan 

sedang diawasi, mempekerjakan integritas. Orang yang memiliki karateristik 

integritas tersebut tidak dapat menerima kecurangan sehingga tidak bisa 

dipengaruhi untuk melakukan kecurangan. 

2.1.3 Pengalaman Kerja 

Agustin Aulia,(2013). Pengalaman merupakan salah satu elemem penting 

dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila 

cara memandang dan menganggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 

pemriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman 

akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. 

Dalam profesi auditor, pengalaman akan terus meningkat seiring dengan 

semakin banyaknya untuk melakukan audit serta semakin kompleksnya transaksi 
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keuangan perusahaan yang diaudit agar memperluas pengetahuan dibidangnya. 

Pengalaman dalam Agustin Aulia  (2013) adalah : 

1. Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan. Auditor yang 

berpengalaman adalah auditor yang peka dan cepat tanggap dalam 

mendeteksi adanya kekeliruan. 

2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit. Semakin 

berpengalaman seorang auditor, maka akan dapat menyelesaikan tugas 

audit tepat waktu 

3. Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan Auditor yang 

berpengalaman adalah Auditor yang mampu menggolongkan kekeliruan 

tujuan dan system akuntansi yang melandasinya. 

4. Kesalahan dalam melakukan tugas audit. Semakin berpengalaman seorang 

auditor, maka tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas audit di 

minimalisasi. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengalaman kerja adalah 

tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya 

yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan 

yang dimilikinya. 

Pengukuran Pengalaman Kerja 

Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Beberapa hal yang 

digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adalah: 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-pengalaman-kerja.html
http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html
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1. Gerakannya mantap dan lancar, setiap karyawan yang berpengalaman akan 

melakukan gerakan yang mantap dalam bekerja tanpa disertai keraguan. 

2. Gerakannya berirama, artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan 

pekerjaan sehari – hari. 

3. Lebih cepat menanggapi tanda – tanda, artinya tanda – tanda seperti akan 

terjadi kecelakaan kerja. 

4. Dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap 

menghadapinya.Karena didukung oleh pengalaman kerja dimilikinya 

maka seorang pegawai yang berpengalaman dapat menduga akan adanya 

kesulitan dan siap menghadapinya 

5. Bekerja dengan tenang, seorang pegawai yang berpengalaman akan 

memiliki rasa percaya diri yang cukup besar. 

Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja 

karyawan. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi – 

kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat 

semua faktor yang dicari dalam diri karyawan potensial . Beberapa faktor tersebut 

adalah:  : 

1.  Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan, bekerja. 

Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang 

lalu. 

2. Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau 

kemampuan seseorang. 
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3. Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung 

jawab dan wewenang seseorang. 

4. Kemampuan – kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari 

kemampuan penilaian dan penganalisaan. 

5. Keterampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan dalam 

pelaksanaan aspek – aspek tehnik pekerjaan. 

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang 

karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu: 

a. Lama waktu/ masa kerja.Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang 

telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan 

dan telah melaksanakan dengan baik. 

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga 

mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada 

tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada 

kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu 

tugas atau pekerjaan. 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.Tingkat penguasaan 

seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek teknik peralatan dan teknik 

pekerjaan. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang 

berpengalaman akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar, gerakannya 
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berirama, lebih cepat menanggapi tanda – tanda, dapat menduga akan timbulnya 

kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta 

dipengaruhi faktor lain yaitu : lama waktu/masa kerja seseorang, tingkat 

pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki dan tingkat penguasaan 

terjadap pekerjaan dan peralatan. Oleh karena itu seorang karyawan yang 

mempunyai pengalaman kerja adalah seseorang yang mempunyai kemampuan 

jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja serta tidak akan 

membahayakan bagi dirinya dalam bekerja. 

2.1.4  Biaya Jasa Audit (Audit Fee) 

Fee audit merupakan 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 professionalism lainnya Agoes (2012). Fee audit adalah sumber 

pendapatan bagi akuntan publik dan merupakan masalah yang dilematis, auditor 

mendapat fee dari perusahaan yang diaudit yang diaudit, di satu sisi auditor harus 

bertindak independen memberikan opininya tapi disisi lain auditor juga harus 

memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan oleh klien (Herawaty, 2011) 

Dalam prospektifnya Fee Audit adalah besarnya biaya yang diterima oleh 

auditor dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang 

diberikan, tingkat keahlian dan lain-lain. 

Indikator dari Fee Audit dapat diukur dari (Sukrisno Agoes,2012): 

a. Resiko penugasan 

b. Kompleksitas jasa yang diberikan  
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c. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan 

profesi lainnya. 

Besarnya biaya jasa audit (audit fee) yang diterima oleh kantor akuntan 

publik secara normal, semakin besar jasa audit yang diterima oleh kantor akuntan 

publik dari seorang klien berhubungan dengan tingginya risiko atas hilangnya 

integritas auditor.Berkaitan dengan hal tersebut,jika Fee Audit yang diterima 

auditor semakin besar maka auditor cenderung lebih bersikap terintegritas karena 

auditor akan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas audit dengan 

menghasilkan laporan audit yang baik dan secara jujur yang mampu 

meningkatkan kualitas audit 

2.1.5 Audit Delay 

Knechel (2001) dalam Ahmad dkk (2005), auditreport lag audit delay 

adalah periode waktu antar akhir tahun fiscal dan tanggal laporan audit 

perusahaan. Oleh karena itu, semakin lama auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya maka semakin panjang audit delay, selain itu Ismael (2003) 

dalam Kamarudin (2003) bahwa apabila adanya keterlambatan atas hasil laporan 

keuangan menyebabkan terjadinya inefisiensi pasardan mengurangi relevansi 

informasi laporan keuangan sehingga kualitas audit menjadi berkurang. 

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu yang dapat menyebabkan adanya 

audit delay adalah standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa audit 

harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Standar tersebut 

merupakan standar pertama pekerjaan lapangan yang diatur dalam SPAP. 

Perencanaan tersebut meliputi tiga alasan utama, yaitu: 
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1. Agar auditor memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi yang 

ada. 

2. Membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. 

3. Menghindari kesalahpahaman dengan klien. 

Perencanaan audit yang memadai ini akan mempengaruhi kinerja dari 

auditor. Pemenuhan standar audit dapat menyebabkan lamanya penyelesaian 

laporan audit, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hasil audit tersebut.Suatu 

perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lama 4 bulan 

setelah tenggal neraca (PSAK No.1). Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi 

perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidak mampuan perusahaan 

menyediakan laporan keuangan tepat waktu 

2.1.6 Kualitas audit 

Audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti 

tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 

dilakukan seseorang yang kompeten dan independent untuk dapat menentukan 

dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria 

yang telah ditetapkan (Arens et al., 2011) Dari definisi diatas dapat dinyatakan 

bahwa audit tidak hanya proses evaluasi atau review terhadap laporan keuangan 

yang ada, melainkan juga mengenai pengkomunikasian yang tepat terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan. Kualitas auditor sebagai kemungkinan auditor untuk 

menemukan pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien dan 

melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan auditor untuk menemukan 

pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien berkaitan erat dengan 
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kompetensi atau keahlian dari auditor. Disamping pengetahuan, pengalaman juga 

mempengaruhi keahlian seseorang. Pengetahuan berperan penting dalam 

menambah ilmu atau teori kepada seseorang, sedangkan pengalaman lebih kepada 

praktek dalam mengimplementasi. Seorang akuntan harus menaati prinsip yang 

mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang 

auditor. Salah satu yang diatur dalam prinsip etika adalah integritas auditor  dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit 

Dalam alquran dijelaskan bahwa seorang auditor harus bersikap adil dan 

bijaksana dalam melakukan profesionalismenya sebagai auditor tanpa melihat apa 

dan siapa yang diaudit. Seperti yang dijelaskan dalam alquran sebagai berikut : 

Qs An-Nisaa’135: 

                       

                          

                           

 

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 
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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 perbuatannya, dan allah akan membuat perhitungan setiap 

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

dekat dengan takwa. Karen asesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang 

dikerjakan hambanya. Sebagai auditor hendaknya harus bersikap independen, 

jujur, dan adil serta tegas didalam menjalankan tugasnya, sebab begitu banyak 

yang menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya. 

Kemudian allah berfirman dalam Qs Al-hujurat 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”. 

Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun 

dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah 

manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan 

apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, 

sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. 

Untuk itu diperlukan akuntan independen yang melakukan pemeriksaaan atas 
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laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini 

dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu auditing. Dalam Islam, fungsi auditing ini 

disebut "Tabayyun”, yang secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang 

sesuatu hingga jelas benar keadaannya. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul/Sampel/Metode 

analisis 

Variabel 

Independen 

dan Dependen 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

1. Elisha Muliani Singgih  

Dan Icuk Rangga 
Bawono 

(2010) 
Jurnal SNA. 
Simposium nasional 

akuntansi XII 
Purwokerto 2010 

Pengaruh 

Independensi, 
Pengalaman, Due 

Professional Care Dan 
Akuntabilitas 
Terhadap Kualitas 

Audit (Studi Pada 
Auditor Di Kap “Big 
Four” Di 

Indonesia)/Sampel: 
2000 orang dari 4 Kap/ 
Metode analisis: 

Deskritif 

Independen: 

1.indepedensi 
2.Pengalaman 

kerja 
3.Due 
Professional 

Care 
4.Akuntabilitas 
Dependen: 

Kualitas audit 
 

1. Berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

kualitas 
audit. 

2. Tidak 

berpengaruh 
terhadap 
kualitas 

audit.  
3. Tidak 

berpengaruh 

terhadap 
kualitas 

audit. 
4. Berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
kualitas 
audit. 

Persamaan: 

1.Menggunakan 
variabel pengalaman. 

2.Menggunakan 
variabel dependen 
yang sama yaitu 

kualitas audit. 
Perbedaan: 
1.Penelitian ini tidak 

menggunakan variabel 
Indepedensi, due 
Profesional care dan 

akuntabilitas. 

2. Eva Herianti Dan  

Arna Suryani  
(2016) 
Jurnal 

Prosiding Seminar 
Nasional 

INDOCOMPAC.  
Universitas Bakrie, 
Jakarta. 2-3 Mei 2016 

Pengaruh kualitas 

auditor, audit delay 
dan audit tenure 
terhadap kualitas audit 

perbankan yang 
terdaftar  

Di bei periode 2012-
2014/Sampel: 28 
Responden/ Metode 

analisis: Statistik 
Deskriptif Dan Regresi 
Logistik 

Independen: 

1.Kualitas 
auditor 
2.Audit Delay 

3.Audit Tenure 
Dependen: 

Kualitas audit 

1. Berpengaruh 

positif 
terhadap 
kualitas 

audit secara 
empiris 

terdukung. 
2. Berpengaruh 

negatif 

terhadap 
kualitas 
audit secara 

empiris tidak 

Persamaan: 

1.Menggunakan 
variabel independen 
audit delay 

2.Menggunakan 
variabel dependen yang 

sama yaitu kualitas 
audit. 
Perbedaan: 

1.Penelitian ini tidak 
menggunakan variabel 
kualitas auditor dan 

audit tenure. 
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No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul/Sampel/Metode 

analisis 

Variabel 

Independen 

dan Dependen 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

terdukung.  

3. Berpengaruh 
positif 

terhadap 
kualitas 
audit secara 

empiris tidak 
terdukung. 
 

3. Metha Kartika 

Carolita, Shiddiq Nur 
Rahardjo (2012) 
Jurnal 

Diponegoro Journal Of 
Accounting Volume 1, 

Nomor 2, Tahun 2012, 
Halaman 1-11 

Pengaruh pengalaman 

kerja, independensi, 
objektifitas, integritas, 
kompetensi, dan 

komitmen organisasi 
terhadap kualitas hasil 

audit. (studi pada 
kantor akuntan publik 
di semarang)/Sampel: 

46 auditor dari 8 KAP/  
Metode analisis : 
Metode Kuantitatif 

Independen: 

1.Pengalaman 
kerja 
2.independensi 

3.objektifitas 
4.integritas 

5.kompetensi 
6.komitmen 
organisasi 

Dependen: 
Kualitas audit 

1. Berpengaruh 

signifikan 
terhadap 
kualitas 

audit. 
2. Tidak 

Berpengaruh 
terhadap 
kualitas 

audit. 
3. Berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
kualitas 
audit. 

4. Berpengaruh 
signifikan 

terhadap 
kualitas 
audit. 

5. Tidak 
Berpengaruh 
terhadap 

kualitas 
audit. 

6. Berpengaruh 
signifikan 
terhadap 

kualitas 
audit. 

Persamaan: 

1.Menggunakan 
variabel pengalaman 
kerja dan integritas. 

2.menggunakan 
kualitas audit sebagai 

variabel dependen. 
Perbedaan: 
1.Penelitian ini tidak 

menggunakan variabel 
Indepedensi, 
objektifitas, 

kompetensi dan 
komitmen. 

4. K.Dwiyani Pratistha, 
Ni Luh Sari Widhiyani 
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PengaruhIndependensi 
Auditor Dan Besaran 

Fee Audit Terhadap 
Kualitas Proses 
Audit/Sampel: 90 

Auditor/  Metode 
analisis : Analisis 
regresi linier 

Independen: 
1.Indepedensi 

auditor 
2.Fee Audit 
Dependen: 

Kualitas audit 

1.Berpengaruh  
Positif dan 

signifikan 
terhadap 
kualitas audit. 

2.Berpengaruh 
positif dan 
signifikan 

terhadap 
kualitas audit. 

Persamaan: 
1.Menggunakan 

variabel Audit Fee 
sebagai variabel 
independen dan 

kualitas audit sebagai 
variabel dependen. 
Perbedaan: 

1.Penelitian ini tidak 
menggunakan variabel 
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No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul/Sampel/Metode 

analisis 

Variabel 

Independen 

dan Dependen 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

indepedensi. 

5. Saripudin, Netty 
Herawaty, Rahayu 
Jurnal 

e-Jurnal akuntansi 
volume 1, no 1, 

september 2016. ISSN 
2303-1522 

Pengaruh 
independensi, 
pengalaman, due 

professional care 
Dan akuntabilitas 

terhadap kualitas audit 
(survei terhadap 
Auditor kap di jambi 

dan 
palembang)/Sampel: 
80 Auditor/  Metode 

analisis : Analisis 
regresi linear berganda 

dengan terlebih dahulu 
mengkonversikan 
skala ordinal ke skala 

interval melalui 
metode interval 
berurutan (method of 

successive interval). 

Independen : 
1.indepedensi 
2.pengalaman 

kerja 
3.Due 

Professional 
care 
4.Akuntabilitas 

Dependen: 
Kualitas audit 

1.Berpengaruh 
positif  dan 
signifikan 

terhadap 
kualitas audit. 

2.Berpengaruh 
positif  dan 
signifikan 

terhadap 
kualitas audit. 
3.Berpengaruh 

positif  dan 
signifikan 

terhadap 
kualitas audit. 
4.Berpengaruh 

positif  dan 
signifikan 
Terhadap 

kualitas audit. 

Persamaan: 
1.Menggunakan  
variabel pengalaman 

sebagai variabel 
independen 

2.Menggunakan 
Kualitas audit sebagai 
variabel dependen. 

Perbedaan: 
1.Penelitian ini tidak 
menggunakan 

variabel 
independensi, due 

profesional care, dan 
akuntabilitas sebagai 
variabel independen. 

6. Harvita Yulian 
Ayuningtyas(2012) 
Skripsi 

Fakultas Ekonomika 
Dan Bisnis 
UniversitasDiponegoro 

Semarang 
2012 

Pengaruh Pengalaman 
Kerja, 
Independensi, 

Obyektifitas, 
Integritas Dan 
Kompetensi 

Terhadap Kualitas 
Hasil Audit/Sampel: 

125 auditor dari  5 
Kap/  Metode analisis 
: Statistik Deskriptif 

Independen  
1.Pengalaman 
Kerja 

2.Independensi 
3.Obyektifitas 
4.Integritas 

5.Kompetensi 
Dependen 

Kualitas Audit 

1.Pengalaman 
Kerja Tidak 
Berpengaruh 

Terhadap 
Kualitas Audit 
2.Independensi 

Tidak 
Berpengaruh 

Terhadap 
Kualitas Audit 
3.Obyektifitas 

Berpengaruh 
Terhadap 
Kualitas Audit 

4.Integritas 
Berpengaruh 

Terhadap 
Kualitas Audit 
5.Kompetensi 

Berpengaruh 
Terhadap 
Kualitas Audit 

Persamaan 
1. Menggunakan 

variabel 

pengalaman kerja 
serta integritas 
sebagai variabel 

independen 
2. Menggunakan 

variabel kual;itas 
audit sebagai 
variabel 

dependen. 
Perbedaan 

1. Penelitian ini 

tidak 
menggunakan 

variabel 
indepedensi, 
obyektifitas, 

kompetensi 
dependen 
sebagai 

variabel 
independen 

Sumber : Data olahan dari berbagai penelitian terdahulu 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 
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2.5   Hipotesis dan Pengembangan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban 

sementara atas permasalahan yang perlu di uji kembali. 

Hipotesis yang dikembangkan selanjutnya adalah : 

2.5.1 Integritas Dan Kualitas Audit 

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas 

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, 

bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu 

diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan yang andal BPKP (2008). Orang-orang yang memiliki 

integritas  mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata 

mereka.  Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, 

mengakui  kesalahan mereka dan mengoreksinya. Hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Carolita (2012) yang berjudul pengaruh integritas  terhadap 

kualitas hasil audit Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 2,688  dengan 

tingkat  signifikansi sebesar 0,011 ,pada hasil ini berarti dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya yg kurang dari 0,05, ini berarti variabel integritas berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hasil yang sama didapatkan oleh 

Ayuningtias (2012) dengan hasil integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hasil berbeda didapatkan oleh Sukria dkk (2009) yang menunjukkan Nilai 

signifikansi untuk variabel integritas adalah 0,701 > 0,05 dengan koefisien regresi 
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-0,027 hal ini menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Artinya tingkat integritas yang lebih tinggi secara signifikan dapat 

meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan. 

H1: Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

2.5.2  Pengaruh Pengalaman kerja Terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau 

masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas – tugas 

suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik Foster (2001 : 40). Hasil 

penelitian sebelumnya oleh Bawono dkk (2009) menyatakan bahwa dari hasil 

perhitungan dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen atau 0,05 diperoleh nilai 

t tabel  sebesar 2,29, sedangkan nilai t hitung sebesar 79,277. Hal tersebut 

menunjukan bahwa nilai t hitung > nilai t tabel maka variabel hitung sebesar 

79,277. Hal tersebut menunjukan bahwa nilai t hitung > nilai t tabel maka 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa variable pengalaman 

kerja secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil yang sama 

didapatkan oleh Sukriah (2009) Pada saat melakukan uji statistik parsial untuk 

variabel pengalaman kerja adalah diperoleh nilai signifikansi 0,018 < 0,05 dan 

koefisien regresi 0,190, hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Sementara hasil berbeda didapatkan oleh 

Oktavia (2006) yang menyatakan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap 

komitmen profesional dan pengambilan keputusan etis. 

H2: Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit 
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2.5.3  Pengaruh Fee Audit TerhadapKualitas Audit 

 Agoes (2012:18) mendefinisikan biaya audit sebagai “Besarnya  biaya  

tergantung  antara  lain  resiko  penugasan, kompleksitas  jasa  yang diberikan 

,tingkat  keahlian  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  jasa  tesebut,  struktur 

biaya KAP (Kantor akuntan Publik) yang bersangkutan dan pertimbangan 

professional lainya. Hasil penelitian sebelumnya oleh Pratistha dkk (2014) 

menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa variabel besaran fee  audit 

berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas proses audit. 

Hal itu sesuai dengan diperoleh nilai t tabel  sebesar 6,581. Kondisi ini 

menggambarkan semakin tinggi fee audit yang diberikan klien, semakin luas pula 

prosedur audit yang akan dilakukan auditor maka kualitas audit yang dihasilkan 

pun akan tinggi.  Auditor dengan fee  audit yang tinggi akan melakukan prosedur 

audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan 

kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. 

Pendeteksian kejanggalan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini 

dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan 

standar akuntansi dan standar audit  yang benar oleh auditor. Hasil yang sama 

didapatkan oleh Hartadi (2009) yang menyatakan bahwa fee audit berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil yang kontradiktif 

diperlihatkan dengan adanya penelitian yang berjudul Pengaruh Positif Dan 

Negatif Abnormal Audit Fee Terhadap Kualitas Audit oleh Fitriyani(2013), hasil 

penelitian ini menunjukkan audit fee yang diatas normal (negatif abnormal audit 

fee / premium) adalah faktor yang signifikan mempengaruhi economic auditor–
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client bonding yang akan mempengaruhi independensi auditor yang selanjutnya 

mempengaruhi kualitas audit itu sendiri sehingga menyatakan bahwa fee audit  

berpengaruh terhadap kualitas audit.  

H3:Fee Audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di kota Pekanbaru. 

2.5.4 Pengaruh Audit Delay Terhadap Kualitas Audit 

Knechel (2001) dalam Ahmad dkk (2005), auditreport lagi audit delay 

adalah periode waktu antar akhir tahun fiscal dan tanggal laporan audit 

perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya oleh Herianti (2016) menunjukkan hasil 

bahwa variabel audit delay tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil  

koefisien regresi tersebut menunjukkan nilai sebesar 0.021 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.182 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang 

dipersyaratkan. 

H4: Audit delay tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 


