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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori ini dijadikan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis 

serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian nantinya. 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Penelitian Resti (2014) menyatakan teori keagenan (agency theory) adalah 

teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan 

pemilik perusahaan yaitu teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan 

hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan). 

Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih 

(perusahaan) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang 

terbaik bagi prinsipal. 

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Resti 

(2014) teori ini mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen 

selaku agen dan pemilik serta entitas lain dan kontrak (misal akuntan publik) selaku 

prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, 

yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan 
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dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan 

laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering kali 

terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat 

laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau 

meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan 

keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian 

dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu 

akuntan publik atau auditor independen.   

2.1.2 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 tepat atau tidaknya keputusan 

yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus 

memiliki 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.  
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Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban 

(akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam 

menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012).  

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). 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit terdiri dari 5 item 

pernyataan yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Tri Iswanti, 2016). Indikatornya 

adalah : 

a. Deteksi salah saji 

b. Kesesuaian dengan SPAP 

c. Kepatuhan prosedur audit 

d. Risiko audit 

e. Prinsip kehati-hatian 

Indikator kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) 

sebagai berikut : 
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a. Kompetensi Auditor   

Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam 

menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-

sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan 

Publik, kode etik dan ketentuan hokum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat 

diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi,kegiatan 

pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian 

dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi 

merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus 

senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan 

berkelanjutan.  Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya 

auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di 

Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu  

indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi,  sehingga idealnya setiap 

auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI.  

b. Etika dan Independensi Auditor  

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan 

independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap 

perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran 

(independent of mind) dan penampilan (independent in appearance). Kepatuhan 

terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan 
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pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi, 

serta komitmen dan dukungan dari pimpinan.  

c. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan 

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil 

Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan 

Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara 

kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan 

oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang 

cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur 

signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan 

merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas. 

d. Pengendalian Mutu Perikatan  

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem 

pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu 

KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan 

kebijakan dan prosedur yang memungkinkan: 

a. Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi 

Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam 

melaksanakan setiap perikatan 

b. Laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya.  
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e. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal 

UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan 

c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada 

AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu dilakukan. 

Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk 

melakukan reviu mutu terhadap anggota. Secara periodik baik P2PK maupun IAPI 

telah melakukan pemeriksaan atau reviu mutu kepada AP/KAP. Selain itu, terdapat 

beberapa instansi regulator lain yang juga kadangkala melakukan pemeriksaan 

terhadap AP/KAP seperti: OJK dan BPK. 

f. Rentang Kendali Perikatan 

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu 

oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Rekan perikatan 

juga dapat melaksanakan beberapa perikatan audit dalam suatu waktu yang 

bersamaan. Namun demikian, karena tekanan dan keterbatasan waktu, Rekan 

Perikatan harus memperhatikan beban kerja dari jumlah perikatan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan harus memperhatikan 

rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan seluruh perikatan dapat 

dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. 

g. Organisasi dan Tata Kelola KAP  

Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat 

bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola 

yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai memungkinkan 
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pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan 

secara jelas. KAP dengan jumlah perikatan dan personil yang sangat tinggi dan 

kompleks memerlukan suatu struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung 

jawab, serta sistem prosedur yang jelas. Namun untuk KAP yang jumlah perikatan 

dan personil yang relatif lebih sedikit mungkin memerlukan dukungan organisasi 

yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan Akuntan Publik. 

Suatu KAP juga memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, 

termasuk diantaranya sarana kantor dengan ukuran yang memungkinkan para auditor 

dapat bekerja dengan baik. 

h. Kebijakan Imbalan Jasa  

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta 

rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan 

standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus 

memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak 

kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat 

menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan 

dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu 

ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP. 

Namun demikian Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa 

tidak memadai maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan 

publik berkepentingan untuk mendapatkan perikatan tersebut, namun menghadapi 
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situasi imbalan jasa yang kemungkinan tidak mencukupi untuk melaksanakan 

perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh 

karena itu, KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh 

menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun. Setiap 

KAP diharuskan untuk menetapkan kebijakan tariff imbalan jasa bagi auditor (billing 

rate) yang memadai yang berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan. 

Mengenai mutu (kualitas) Rasulullah SAW menyatakan bahwa Beliau 

menjunjung tinggi mutu dengan menekankan ihsan (kebaikan) dan itqan 

(kesempurnaan). Rasulullah SAW berkata : “Allah telah mewajibkan kamu untuk 

berbuat baik (ihsan) dalam segala hal” dan bahwa “Allah menyukai orang-orang 

yang melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukan indah dan sebaik mungkin 

(sempurna)”. Dari hadits tersebut diatas jelaslah konsep mutu (kualitas) menurut 

Islam dinyatakan dengan kata ihsan (kebaikan) dan itqan (kesempurnaan). Sama 

halnya dengan kualitas audit, seorang auditor harus dapat memberikan hasil audit 

yang berkualitas tinggi dengan berpegang teguh pada kebaikan dan kesempurnaan.   

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan 

pemeriksaan yang sistematis dan idnependen 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). 
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2.1.3 Etika Auditor 

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip 

moral atau nilai-nilai. Masing-masing kita memiliki seperangkat nilai, meskipun kita 

mungkin belum meyakininya secara nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) etika ialah ilmu tentang baik buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, 

sekumpulan nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau 

salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat.  

Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi 

mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan 

diri mereka sendiri. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik 

sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat 

diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan sikap 

professionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para 

akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan 

pemahaman mengenai kode etik profesi (Deva Aprianti, 2010). 

Dalam pandangan syari’ah, profesi akuntan dianggap sebagai fardhu kifayah. 

Dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 : 

 ٌَّ ه ۞إِ ْٔا  ٱّللَّ دُّ تِ ٚهۡأُيُسُكۡى أٌه تُؤه ُهَٰ ٍه  ٱۡۡلهيهَٰ ۡٛ تُى به ًۡ كه ا حه إِذه ٔه هِٓها  ْۡ ٰٓ أه َٰٗ أٌه  ٱنَُّاسِ إِنه

ْٕا بِ  ًُ ۡدِل  تهۡحُك ٌَّ  ٱۡنعه ه إِ ِّ  ٱّللَّ ا ٚهِعظُُكى بِ ًَّ ٌَّ  ٓۦٰ  َِِع ه إِ ا بهِصٛٗسا  ٱّللَّ ٛعهَۢ ًِ ٌه سه ا   ٨٥كه
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S 

An-Nisa‟ : 58) 

 

Untuk menciptakan keadilan ini maka dirasa perlu untuk memiliki kode etik 

untuk akuntan dan auditor sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsinya 

sebagaimana mestinya. Dari perspektif Islam, kode etik untuk akuntan dan auditor 

tentu harus didasarkan kepada ketentuan syari’ah dan keyakinan Islam yang bersifat 

fleksibel, permanen dan universal. 

Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi (auditor) harus 

mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur 

dalam kode etik. Setiap praktisi (auditor) wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi 

dibawah ini :  

1. Prinsip Integritas 

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Praktisi tidak boleh terkait 

dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat 

kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau 

informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, atau penghilangan atau 
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penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya 

diungkapkan.  

2. Prinsip Objektivitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

atau pengaruh yang tidak layak (undueinfluence) dari pihak-pihak lain memengaruhi 

pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin 

dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya 

situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap 

praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat 

mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.  

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan Dan Kehati-Hatian Profesional 

(Professional Competence And Due Care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien 

atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten 

berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode 

pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara professional dan sesuai 

dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya.  
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4. Prinsip Kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien 

atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai 

dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang 

diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh 

praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. 

5. Prinsip Perilaku Profesional  

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup 

setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan negative oleh 

pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi 

yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi. 

2.1.4 Kompetensi 

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai 

karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu 

dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal 

atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau 

berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan 
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dari arti definisi kompetensi ini, maka banyak mengandung beberapa makna yang 

terkandung didalamnya adalah sebagai berikut. 

1. Karakteristik dasar (underlying characteristic) kompetensi adalah bagian dari 

kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai 

perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan. 

2. Hubungan kausal (casually related) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau 

digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang artinya jika mempunyai 

kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebab akibat). 

3. Kriteria (criterian referenced) yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi 

secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus 

terukur dan spesifik atau terstandar, misalnya kriteria volume penjualan yang 

mampu dihasilkan seseorang salesman sebesar 1.000 buah/bulan atau manajer 

keuangan dapat mendapatkan keuntungan 1 miliar/tahun. 

Selanjutnya kerangka dasar untuk menentukan kompetensi mengacu pada 

langkah-langkah yang disebut FAC, yaitu singkatan dari Function kemudian 

Activities atau Process baru kemudian Competency. Maksudnya, bagaimana caranya? 

Sederhananya begini, misalkan menentukan kompetensi apa saja yang diperlukan 

pada suatu posisi (function of job) terlebih dahulu. Kemudian, langkah kedua, baru 

mempelajari secara khusus bagaimanakah aktivitas dalam proses mengerjakan 

pekerjaan tersebut (activities atau process) dapat dilaksanakan. Selanjutnya, langkah 
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ketiga, baru menetukan kompetensi apa yang diperlukan (competency) pada posisi 

jabatan tersebut.  

Menurut Murtanto (1998) dalam Deva Aprianti (2010) menunjukkan bahwa 

komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas : 

1. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen paling penting dalam suatu 

kompetensi. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-

prosedur dan pengalaman. 

2. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan 

bekerja sama. 

Restu dan Nastia (2013) menyatakan kompetensi auditor adalah auditor yang 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit 

secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan 

mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu 

pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti 

perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat 

menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. 

Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi. Hal ini 

seperti tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26 : 

أهبهِت  قهانهۡت 
ٰٓ ا ٚهَٰ ًه ُٓ ىَٰ ٍِ  رِِجۡسُِ    ۡ ٱۡسته إِۡحده سه يه ۡٛ ٌَّ خه ۡس ه   ۡ ٱۡسته إِ ُّ٘  رِجه ِٕ ٍُ  ٱۡنقه   ٦٢ ٱۡۡلهِيٛ
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Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashash : 26) 

 

Kaitannya dengan audit adalah seorang auditor harus mempunyai kompetensi 

sesuai dengan bidangnya yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab atas apa yang 

telah ia kerjakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

2.1.4.1 Pengetahuan 

Widhi (2006) dalam Kharismatuti (2012) menyatakan bahwa pengetahuan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang 

standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki 

keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Seorang auditor harus memiliki 

pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan 

audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis, 

pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan 

auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. (Rai, 2008 dalam Deva Aprianti, 

2010). 

Sucipto (2007) mendefinisikan pengalaman menurut ruang lingkup audit 

adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit 

(penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). Seseorang yang melakukan 

pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang 
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lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai 

akan tugasnya.  

2.1.4.2 Pengalaman 

 Menurut Wikipedia bahasa Indonesia (2012) menyatakan bahwa : 

“Pengalaman adalah hasil persentuhan alam dengan pancra indera manusia. Berasal 

dari kata peng-alam-an.” Mulyadi (2010) mendefinisikan pengalaman auditor, yaitu : 

“Seorang auditor harus mempunyai pengalaman kerja dalam profesi akuntan 

merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Pemerintah mensyaratkan 

pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi 

baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi 

akuntan publik.” 

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor yang akan 

menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka 

semakin mampu dan mahir auditor menguasai 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 (Hanjani, 2014). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa auditor yang berpengalaman 

adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang audit yang senantiasa melakukan 

pembelajaran dari kejadian-kejadian dimasa lalu. Maka, audit yang dilaksanakan 

dengan pengalaman yang akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.  

2.1.5 Independensi 

Menurut standar auditing seksi 220.1 (SPAP : 2011) menyatakan bahwa : 

“Independen bagi seorang akuntan publik tidak mudah dipengaruhi karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.” Auditor mempunyai 

kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada pihak manajemen, tetapi juga 

terhadap pihak ketiga sebagai pemilik laporan keuangan, seperti kreditur, pemilik 

maupun calon pemilik (Mulyadi, 2010). Dalam melakukan pemeriksaan akuntan, 

akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan 

keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan 

disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap 

kepentingan klien, pemakai keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik 

itu sendiri.  

Menurut Arens (2011) independensi dalam auditing : “A member in public 

practice shall be independence in the performance a professional service as require 

by standards promulgated by bodies designated by a council”. Independensi berarti 
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sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 

tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri 

auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang 

dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar. 

 Independensi menurut Mulyadi (2010) : “Independensi berarti keadaan bebas 

dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat”. 

 Standar Profesional Akuntansi Publik mengharuskan bahwa auditor dalam 

penugasannya harus mempertahankan sikap mental independen. Independensi dalam 

audit berarti cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan, pengujian, 

evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen 

tersebut harus meliputi independence in fact, independence in appearance dan 

independence in mind. Banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan terhadap 

kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor, karena harapan pemakai 

laporan keuangan untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak. 

Pengertian independen bagi akuntan publik dan internal auditor diklasifikasikan 

menjadi 3, yaitu : 



27 
 

1. Independence in fact. Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, 

keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta aka nada 

apabila kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak 

memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. 

2. Independence in appearance. Independen dalam penampilan adalah hasil dari 

interpretasi pihak lain mengenai independensi. Auditor akan dianggap tidak 

independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya 

hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa 

auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. 

3. Independence in mind. Artinya auditor harus memiliki pemikiran untuk tetap 

mempertahankan independensinya walaupun dalam kenyataannya ada peluang 

bagi auditor untuk menggunakan audit finding yang ditemukannya untuk 

memeras klien. Walaupun baru ada dipikiran klien auditor saja dan belum 

dilaksanakan, in mind auditor sudah kehilangan independensinya. (SPAP : 2011). 

Sebagaimana dalam surat An-Naml : 20-21 

تهفهقَّده  سه  ٔه ۡٛ ٖ  ٱنطَّ ٰٓ أهزه ٙه َله ا نِ ٍه  ٱۡنُٓۡدُْده فهقهاله يه ٌه ِي ا ٍه أهۡو كه آٰئِبِٛ ُۥ ٦٢ ٱۡنغه َّّ بُه رِّ ُعه  ۡله

 ُ َُّّ هْاۡذبهحه ٔۡ ۡله ِدًٚدا أه اٗبا شه ره ٍٖ  ٓۥٰ عه بِٛ ٍٖ يُّ
ِّٙ بُِسۡهطهَٰ هۡأتُِٛه ٔۡ نٛه   ٦٢أه

Artinya : “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak 

melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh aku 

benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar 
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menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan 

alasan yang terang". (Q.S An-Naml : 20-21) 

 

Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman a.s melakukan pengecekan atau 

pemeriksaan untuk mencari burung hud-hud, dimana dalam proses pencarian ini juga 

merupakan suatu proses dalam aktivitas audit. Adapun aktivitas audit juga terdapat 

dalam hadits yang artinya “Dia bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang 

ihsan”. Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam menjawab, “Hendaknya engkau 

beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalau pun engkau tidak 

melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu”.  Dimana ihsan merupakan puncak 

prestasi dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang 

menyadari akan hal itu tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang 

dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Adapun kaitannya dengan audit, 

seorang auditor harus memiliki sikap independen yaitu tidak adanya pengaruh dan 

ketergantungan terhadap apapun. Sikap independen inilah yang merupakan 

penjabaran dari ihsan. 

2.1.5.1 Lama Hubungan dengan Klien 

 Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien 

sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa 

akuntan publik. Kepututsan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling 

lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) 
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boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak tidak terlalu 

dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. 

Bebrapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan 

mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Elfarini 

(2007) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit meningkat dengan semakin 

lamanya audit tenure. 

2.1.5.2 Tekanan dari Klien 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan 

dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau 

kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan 

maksud untuk menciptakan penghargaan dari pemilik perusahaan ataupun pemegang 

saham perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan 

melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan auditan yang 

dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Pada situasi ini auditor mengalami 

dilemma. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar 

standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti keinginan kliennya, ditakutkan 

oleh auditor klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya 

(Resti, 2014). 
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2.1.5.3 Telaah dari Rekan Auditor 

Kharismatuti (2012) tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa 

yang berkualitas menuntut transparansi informasi yang dihasilkan. Kejelasan 

informasi tentang adanya system pengendalian kualitas yangs sesuai dengan standar 

profesi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap klien dan 

masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, pekerjaan akuntan publik 

perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan desain system pengendalian 

kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai 

mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa 

akuntansi dan audit.  Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien. 

Kantor akuntan publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim peer review. 

2.1.5.4 Pemberian Jasa Non Audit pada Perusahaan yang Sama 

Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas 

manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien 

ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. 

Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan 

alternatif yang tidak baik bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas 

audit dari auditor tersebut (Elfarini, 2007). 

 

 



31 
 

2.1.6 Gender  

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris “sex” yang berarti “jenis kelamin”. 

Istilah gender menurut Umar (1993) dalam Dewi (2014) adalah suatu konsep kultural 

yang membedakan antara pria dan wanita dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan 

karakteristik emosional dikalangan masyarakat. Perbedaan inilah yang 

mengakibatkan antara pria dan wanita memiliki penilaiannya sendiri dalam 

mengelola, mencatat dan mengkomunikasikan hal atau informasi untuk menjadi suatu 

hasil. Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin 

biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang 

perempuan. Jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminism adalah gabungan 

blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Gender 

mencakup pakaian, sikap, kepribadian, bekerja didalam dan diluar rumah tangga, 

seksualitas, tanggung jawab, keluarga dan sebagainya (Mosse dalam Anantyo, 2014). 

Menurut Fakih (2012) sejarah perbedaan gender (gender differences) antara 

laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang contohnya 

melalui proses sosialisasi, ajaran keagamaan serta kebijakan negara, sehingga 

perbedaan-perbedaan tersebut seolah-olah dianggap dan dipahami sebagai kodrat 

laki-laki dan perempuan. 

Giddens dalam Anantyo (2014) menyatakan bahwa perempuan seringkali 

lebih baik dalam melakukan organisasi dan memiliki motivasi yang lebih tinggi 
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daripada laki-laki. Perempuan juga terlihat lebih dewasa daripada laki-laki. Satu 

manifestasi dari hal faktor ini adalah bahwa perempuan memelihara hubungan 

dengan percakapan dan keterampilan herbal. 

Di dalam Al-Qur’an surat Ali-Imron ayat 195 : 

ابه  َٰٗ  بهۡعضُ  فهٱۡستهرِجه ٔۡ أَُثه ٍس أه كه ٍ ذه ُُكى يِّ ٖم يِّ ًِ مه عهَٰ ًه ٰٓ أُِضُٛع عه ِّٙ َله ُۡى أَه بُّٓ ُۡى زه ُكى نٓه

ٍَۢ بهۡعٖض  فه  ٍه يِّ تههُْٕا  ٱنَِّرٚ قهَٰ ٔه بِٛهِٙ  أُُٔذٔاْ فِٙ سه ٔه ِْۡى  ِس أُۡخِسُجٕاْ ِيٍ ِدٚهَٰ ٔه ُسْٔا  ْهاجه

 ِّٛ ُٓۡى سه ُۡ ٌَّ عه فِّسه ُكه قُتِهُْٕا ۡله ٖت تهرِۡجِس٘ ِيٍ تهۡحتِٓها   ه ٔه
ََُّٰ ُۡى جه َّٓ ُۡدِخهُه ۡله ٔه ِٓۡى  سُ اتِ ٓهَٰ َۡ اٗبا  ٱۡۡله ٕه ثه

ٍۡ ِعُِد  ِ  يِّ ُ ٔه  ٱّللَّ ُِ  ٱّللَّ ٍُ  ۥِعُده ابِ ُحۡس ٕه   ٢٩٨ ٱنثَّ

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-

orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti 

pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-

hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka 

ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala 

di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (Q.S Ali-Imron : 

195) 

 

Laki-laki dan perempuan adalah sama. Mereka bersamaan disisi Allah dalam 

menerima pembalasan, apabila amalan-amalan mereka bersamaan pula. Penyebab 

persamaan karena laki-laki merupakan bagian dari perempuan, demikian pula 
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sebaliknya. Orang laki-laki dilahirkan dari orang perempuan (ibu), dan orang 

perempuan juga dilahirkan karena adanya orang laki-laki (ayah). Tidak ada perbedaan 

tentang rasa kemanusiaannya dan tak ada pula yang saling melebihi, hanya karena 

amalan (ketakwaan-Nya). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

N

No. 

 

Nama Peneliti 

 

Judul 

 

Variabel 

 

Hasil 

1. Agneus Shintya, 

M. Nuryatno, 

Ayu Aulia, 

Seminar 

Nasional 

Cendekiawan, 

Uiniversitas 

Trisakti, 2016 

Pengaruh kompetensi, 

independensi dan tekanan 

anggaran waktu terhadap 

kualitas audit 

Independen:  

kompetensi, 

independensi dan 

tekanan anggaran 

waktu 

Dependen:  
kualitas audit 

Semakin tinggi 
kompetensi, semakin 
tinggi tingkat 

independensi dan 
semakin ditekan secara 

waktu maka akan 
semakin baik kualitas 
audit yang dihasilkan 

2. I Made 

Darayasa dan I 

Gede Supartha 

Wisadha, E-

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana , 2016 

Etika auditor sebagai 

pemoderasi pengaruh 

kompetensi dan 

independensi pada 

kualitas audit 

Independen:  

kompetensi dan 

independensi 

Dependen:  
kualitas audit 

Kompetensi  dan 

independensi berpengaruh 
positif terhadap kualitas 

audit dan etika auditor 
memoderasi 

(memperkuat) pengaruh 

kompetensi pada kualitas 
audit 

3. M.Nizarul 

Alim, Trisni 

Hapsari Lilik 

Purwanti, 

SNA Unhas 

Makasar 

2007 

Pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap 

kualitas audit dengan etika 

auditor sebagai variabel 

moderasi 

Independen:  

kompetensi dan 

independensi 

Dependen:  
kualitas audit 

Kompetensi dan  

independensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 
audit dan etika auditor 

memoderasi 

(memperkuat) pengaruh 
independensi pada 

kualitas audit 
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4. Norma 

Kharismatuti, 

Skripsi, 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang, 

2012 

Pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap 

kualitas audit dengan etika 

auditor sebagai variabel 

moderasi 

Independen: 

kompetensi dan 

independensi 

Dependen:  

kualitas audit 

Kompetensi  dan 

independensi 
berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit 

dan etika auditor 

memoderasi 

(memperkuat) pengaruh 

kompetensi dan 

independensi pada 

kualitas audit 

5. Putu Ira 

Indayani, Edy 
Sujana, Ni Luh 
Gede Erni, e-

journal 
Ganesha vol. 3. 
2015 

Pengaruh gender, 

tingkat pendidikan 
formal, dan 
pengalaman kerja 

auditor terhadap 
kualitas audit 

Independen:  

Gender, tingkat 
pendidikan formal, 

dan pengalaman 

kerja auditor 

Dependen:  

kualitas audit 

 

Gender, tingkat 

pendidikan formal, dan 
pengalaman kerja 
auditor berpengaruh 

positif dan signifikan 
terhadap kualitas audit 

6. Restu Agusti 

dan Nastia 

Putri Pertiwi, 

jurnal 

ekonomi, vol. 

21, Universitas 

Riau, 2013 

Pengaruh 
kompetensi 

independensi dan 

profesionalisme 

terhadap kualitas 

audit 

Independen:  

kompetensi 

independensi 

dan 

profesionalisme 

Dependen:  
kualitas audit 

Kompetensi 
independensi dan 

profesionalisme 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit 

7. Deva Aprianti, 

skripsi. UIN  

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta, 2010 

Pengaruh kompetensi, 

independensi dan 

keahlian professional 

terhadap kualitas 

audit dengan etika 

auditor sebagai 

variabel moderasi 

Independen:  

kompetensi, 

independensi 

dan keahlian 

professional 

Dependen:  

Kualitas audit 

Kompetensi, independensi 
dan keahlian professional 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit dan 
etika auditor memoderasi 

(memperkuat) pengaruh 

kompetensi, independensi 

dan keahlian professional  

8.  Tri Iswanti, 

skripsi. UIN Suska 

Riau, 2016 

Pengaruh gender, 

pengalaman kerja, 

kompleksitas tugas, 

independensi, 

kompetensi dan 

profesionalisme auditor 

terhadap kualitas audit 

Independen:  
Gender, pengalaman 

kerja,kompleksitas 

tugas,kompetensi, 

independensi,dan 

profesionalisme 

auditor 

Dependen:  
Kualitas audit 

Gender,pengalaman 
kerja,kompleksitas 

tugas,kompetensi, 

independensi,dan 

profesionalisme auditor 

Berpengaruh terhadap 

kualitas audit 
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2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

Didalam bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. Pada kerangka pemikiran akan dijelaskan 

dengan gambar dan hubungan dari masing-masing variabel independen, variabel 

moderasi dan variabel dependen. Sedangkan dipengembangan hipotesis akan 

dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. 

2.3.1 Kerangka Pemikiran 

 Penjelasan mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan gender terhadap 

kualitas audit dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka 

pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai 

hubungan antara variabel independen, variabel moderasi dan variabel dependen. 

Gambar 2.1 adalah kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh 

kompetensi, gender dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor 

sebagai variabel moderasi. 
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Gambar 2.1 

Model Pemikiran 

 

Variabel Independen                        Variabel Moderasi                   Variabel Dependen 

 

 

 

 

s 

 

 

  

Sumber : Data olahan 2017 

 

Kerangka pemikiran gambar 2.1 menunjukkan etika auditor sebagai variabel 

moderasi dimana etika dapat memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara 

variabel independen yaitu kompetensi dan independensi serta variabel dependen yaitu 

kualitas audit. Dalam menunjang kualitas audit yang baik, terdapat faktor-faktor 

pemicunya yaitu antara lain adalah kompetensi dan independensi serta etika yang 

dimiliki auditor. Kompetensi menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperlukan dalam melakukan audit. Independensi menunjukkan auditor tidak 

membela salah satu pihak. Sedangkan etika mendasari moral dari auditor tersebut. 
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2.3.2 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran tentang 

pengaruh kompetensi, gender dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika 

auditor sebagai variabel moderasi, maka dapat dikembangkan hipotesis dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

2.3.2.1 Kompetensi dan Kualitas Audit 

Kompetensi dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

auditor, namun hal ini juga bergantung kepada kemampuan auditor tersebut untuk 

mendedikasikan hal tersebut dalam kegiatan auditnya, sehingga kegiatan audit dapat 

dilakukan dengan teliti, cermat, seksama, intuitif dan objektif. Dalam Standar Umum 

Pertama (SA seksi 150 SPAP 2011) poin 1 menerangkan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis 

yang cukup sebagai auditor (Eunike dan Riduwan, 2015). 

Hasil penelitian Ardini (2010) menyatakan variabel yang mempunyai 

pengaruh yang dominan adalah kompetensi karena mempunyai koefisien determinasi 

parsialnya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dan 

keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan 

dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit. 

Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditetapkan 

hipotesis sebagai berikut : 
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H1 : Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Pekanbaru 

2.3.2.2 Kompetensi, Etika dan Kualitas Audit 

Benh et. al, (1997) dalam Alim, dkk (2007) mengembangkan atribut kualitas 

audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atribut-

atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang berkualitas sangat 

penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya 

kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang 

mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan 

etika yang tinggi (Widagdo et. al, 2002) dalam Alim, dkk (2007). 

Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditetapkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

auditor di KAP Pekanbaru 

2.3.2.3 Independensi dan Kualitas Audit 

Penelitian Septriani (2011) menyebutkan bahwa independensi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas audit sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

independen seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya akan semakin baik pula 

kualitas auditnya. Ardini (2010) menemukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

seorang akuntan publik telah menunjukkan sikap yang tidak mempunyai kepentingan 
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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 teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditetapkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Pekanbaru 

2.3.2.4 Independensi, Etika dan Kualitas Audit 

Penelitian Nichols dan Price (1976) dalam Alim, dkk (2007) menemukan 

bahwa ketika auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek 

kinerja, maka kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk memaksa auditor 

melakukan tindakan yang melawan standar, termasuk dalam pemberian opini. 

Kondisi ini akan sangat menyudutkan auditor sehingga ada kemungkinan bahwa 

auditor akan melakukan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen. 

Sedangkan Deid dan Giroux (1992) dalam Alim, dkk (2007) mengatakan 

bahwa pada konflik kekuatan, klien dapat menekan auditor untuk melawan standar 

profesional dan dalam ukuran yang besaran kondisi keuangan klien yang sehat dapat 

digunakan sebagai alat untuk menekan auditor dengan melakukan pergantian auditor. 

Hal ini dapat membuat auditor tidak akan dapat bertahan dengan tekanan klien 
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tersebut sehingga menyebabkan independensi mereka melemah. Posisi auditor juga 

sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk memenuhi keinginan klien namun 

disatu sisi  tindakan auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja 

mereka.  

Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditetapkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit  

pada auditor di KAP Pekanbaru   

2.3.2.5 Gender dan Kualitas Audit 

Bidang akuntan publik merupakan salah satu bidang kerja yang paling sulit 

bagi wanita karena intensitas pekerjaannya. Meski demikian, bidang ini adalah 

bidang yang sangat potensial terhadap perubahan, dan perubahan tersebut dapat 

meningkatkan lapangan pekerjaan bagi wanita. Schwartz juga mengungkapkan bahwa 

sangat mudah untuk mengetahui mengapa jumlah wanita yang menajdi partner lebih 

sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu alasan yang dikemukakannya 

adalah adanya kebudayaan yang diciptakan untuk laki-laki (patriarkhi), kemudian 

adanya stereotype tentang wanita, terutama adanya pendapat yang menyatakan bahwa 

wanita mempunyai keterikatan (komitmen) pada keluarga yang lebih besar daripada 

keterikatan (komitmen) terhadap karir (Schwartz dalam Salsabila dan Prayudiawan, 

2011). Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2012) menunjukkan bahwa gender 
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tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan 

wanita dengan perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement yang berhubungan dengan kualitas audit yang 

diambil oleh auditor pria dan wanita.  

Sejalan dengan penelitian oleh Jamillah, dkk (2007) menyatakan bahwa 

gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor pria dan wanita dengan 

perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada individu masing-masing tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement yang diambil. Berbeda dengan hasil penelitian 

Kris, et. all, (2011) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditetapkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Gender berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Pekanbaru 

2.3.2.6 Kompetensi, Independensi dan Gender Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian Ardini (2010) menyatakan variabel yang mempunyai 

pengaruh yang dominan adalah kompetensi karena mempunyai koefisien determinasi 

parsialnya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dan 

keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang dimiliki auditor merupakan 

dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2012) menunjukkan bahwa gender 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan jenis kelamin antara pria dan 

wanita dengan perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement yang berhubungan dengan kualitas audit yang 

diambil oleh auditor pria dan wanita. Sejalan dengan penelitian oleh Jamillah, dkk 

(2007) menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

judgement. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan gender antara auditor pria dan 

wanita dengan perbedaan karakter dan sifat yang melekat pada individu masing-

masing tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang diambil. Berbeda dengan 

hasil penelitian Kris, et. all, (2011) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Penelitian Septriani (2011) menyebutkan bahwa independensi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin independen seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya akan 

semakin baik pula kualitas auditnya. 

Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditetapkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H6  : Kompetensi, independensi dan gender berpengaruh terhadap kualitas audit   

pada auditor di KAP Pekanbaru   

 


