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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat dua pihak yang saling 

berinteraksi dalam suatu perusahaan yaitu antara principal dan agen. 

Dimana pemegang saham bertindak sebagai principal dan manajemen 

perusahaan bertindak sebagai agen. Principal bertugas untuk mengawasi 

dan memonitori jalannya perusahaan serta mengembangkan sistem 

intensif agar agen bekerja demi kepentingan perusahaan yaitu  sebagai 

pemilik modal untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan agen 

bertugas sebagai pemegang kunci informasi mengenai kondisi 

perusahaan. Informasi yang di laporkan dapat berupa pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Jika kinerja agen yang 

ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak 

memuaskan, prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak 

yang telah dibuat. 

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing pihak 

terinovasi untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan principal (Sutedi, 

2011). Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya 

dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, salah satunya 
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dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang 

mereka miliki. Sedangkan agen menginginkan kepentingan diakomodir 

dengan pemberian kompensasi/ bonus/ insentif yang memadai dan 

sebesar-besarnya atas kinerja yang telah mereka lakukan. 

Dari perspektif hubungan keagenan menjadi dasar untuk 

memahami corporate governance. Terdapat konflik kepentingan antara 

pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat 

sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan. 

Dalam artian sempit, teori keagenan sebagai dasar penerapan Corporate 

Governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau 

menurunkan biaya keagenan dan sebagai rujukan bagaimana para 

investor mengontrol para manajer. Secara luas, Corporate Governance 

diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa 

mereka akan menerima tingkat pengembalian atas dana yang telah 

mereka investasikan. 

Dari teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik 

penerapan corporate governance seorang auditor pada suatu KAP 

(Kantor Akuntan Publik) maka semakin baik kualitas auditnya, karena 

teori ini membantu auditor independen untuk memahami adanya 

kepentingan yang bisa muncul antara pihak agen dan pihak principal. 

2.1.2  Teori Atribusi 

Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-

upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku 
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kita dan orang lain. Teori ini mengacu bagaimana seseorang 

menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang akan 

ditentukan apakah dari internal ataupun eksternal yang akan 

memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Robbins, 

2008).Dengan kata lain, atribusi berarti upaya untuk memahami 

penyebab di balik perilaku orang lain dan dalam beberapa kasus juga 

penyebab di balik perilaku kita sendiri. 

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti 

melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor dalam menentukan kualitas audit yang 

dilakukannya, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. 

Karakteristik personal seorang auditor merupakan faktor penentu utama 

dalam menentukan kualitas audit, karena hal tersebut merupakan faktor 

internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. 

 

2.2 Pengertian Independence/Independensi 

Auditor akan tetap independen apabila sikap pribadi/mental bebas dari 

pengaruh dan tekanan berbagai kepentingan oleh pihak-pihak tertentu dalam 

memberikan fakta-fakta sesuai dengan kenyataan yang ditemukan saat proses 

audit. Auditor harus dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan audit dimana harus didukung dengan sikap 

independen (Sukriah dkk, 2009).  

Independensi adalah berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. 

Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus 
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independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in 

fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak 

bias sepanjang audit, sedangkan Independensi dalam penampilan (independent 

in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi (Arens, 

dkk, 2011). 

Independen dapat diartikan 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 obyektif tifak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya 

(Mulyadi, 2010). 

Pernyataan Standar Umum Kedua dalam SPKN (BPK RI, 2007) 

menjelaskan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dari sikap 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang 

dapat mempengaruhi independensinya. Organisasi pemeriksa dan para 

pemeriksanya bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya 

sedemikian rupa. Tujuannya adalah agar pendapat, simpulan, pertimbangan 

atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak 

dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. 

Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung 

dengan sikap independen (Sukriah dkk., 2009). 
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Auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan 

pelanggaran tersebut (Singgih, 2010). Oleh karena itu, seorang auditor 

dituntut tidak hanya memiliki keahlian saja tetapi juga harus bersikap 

independen untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

 

2.3 Pengertian Competence/Kompetensi 

Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari 

pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi 

persyaratan tertentu untuk menjadi auditor (Tuanakotta, 2011). 

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang 

pekerja yang memungkinkan mencapai kinerja yang superior. Akuntan 

mempunyai kewajiban untuk menjaga standar prilaku etis tertinggi mereka 

kepada organisasi dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjaga 

kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka .Semakin 

tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya 

(Alim dkk, 2007). 

Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan 

adanya pelanggaran (Singgih dkk, 2010). 

Seorang yang kompeten akan lebih mudah dalam melaksanakan 

pekerjaannya dibanding orang yang tidak kompeten (Deeprose,2006). 

Pengetahuain yang dimiliki oleh seorang auditor akan meningkatkan kualitas 

audit. Selanjutnya pernyataan yang menyatakan bahwa keahlian seorang 

auditor akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 
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Kompetensi merupakan karakteristik-karakteristik dasar seseorang 

yang menuntun atau menyebabkan keefektifan dan kinerja yang menonjol 

(Richard E. Boyatzis, 2008). 

Standar umum pertama (IAI, 2011) menyebutkan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai auditor. Kemampuan seseorang yang tinggi 

dibidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan tetapi ia tidak dapat 

memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia 

tidak memiliki pengetahuan serta pengalaman memadai dalam bidang 

auditing. 

Sedangkan berdasarkan peraturan keputusan kepala BPKP yang 

terdapat dalam pasal 3 menyatakan bahwa: 

1. Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk 

dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjanga jabatannya. 

2. Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui 

pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan (Continuing 

Professional Education) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai 

dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan. 

Dan terdapat juga dalam pasal 5 (1) yaitu : 

1. Standar kompetensi auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal 

yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan/keahlian dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas-

tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. 
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Berdasarkan pernyataan oleh Tuanakotta bahwa kompetensi 

merupakan keahlian seorang auditor diperoleh daripengetahuan, pengalaman, 

dan pelatihan. auditor (Tuanakotta, 2011). Adapun penjabaran dari 

ketiga hal tersebut ialah : 

2.3.1 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan 

proses pembelajaran. Pengetahuan dibagi menjadi 6 (enam) tingkat 

(Soekitjo Notoatmojo, 2007), yaitu : 

1. Tahu 

  Diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

2. Memahami 

  Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara kasar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

3. Aplikasi 

  Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi. 

4. Analisis 

  Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi ke dalam komponen-komponen, tetapi masih ada kaitannya 

satu sama lain. 
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5. Sintesis 

  Diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dari 

formulasi yang ada. 

6. Evaluasi 

  Diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi berdasarkan kriteria yang ditentukan. 

Standar profesi akuntan publik (IAI, 2011) tentang standar 

umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus 

memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan 

diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan 

demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan 

(pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor 

akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin 

kompleks. 

2.3.2 Pengalaman 

Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor untuk 

belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk-

beluk audit atau pemeriksaan. Pengalaman auditor dapat dilihat 

berdasarkan: 

1. Lamanya mengaudit perusahaan klien 

2. Berapa banyak klien yang sudah diaudit 
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Pengalaman seorang auditor dapat ditunjukkan bukan hanya 

secara teori saja tetapi juga secara praktik yaitu dengan mengetahui 

secara langsung permasalahan dan mendapatkan jalan keluar atas 

permasalahan tersebut. Seorang auditor yang sudah berpengalaman akan 

lebih teliti dan efisien dalam menganalisis dibanding auditor yang tidak 

berpengalaman. 

2.3.3 Pelatihan 

Standar umum yang pertama mensyaratkan akuntan publik harus 

menjalani pelatihan teknis yang culup dalam praktik akuntansi dan 

prosedur audit setelah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan 

yang diatur dalam UU No.34 tahun 1954. 

 

2.4 Pengertian Time Budget Pressure/Tekanan Anggaran Waktu 

Tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukan 

auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang 

telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat 

dan baku(Setyorini, 2011). 

Adanya time budget yang direncanakan oleh auditor semakin singkat 

dan sulit untuk dicapai maka akan membawa tingkat tekanan yang besar bagi 

auditor sehingga auditor akan melakukan segala perilaku yang dianggapnya 

dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Perilaku inilah yang 

nantinya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, (Supriyanto, 

2009). 
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Tekanan anggaran waktu merupakan suatu kondisi ketika auditor 

diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Auditor harus bisa mengalokasikan 

waktu secara tepat karena berhubungan dengan biaya audit yang harus dibayar 

klien. Apabila waktu audit menjadi lebih lama maka akan berdampak pada 

biaya audit yang semakin besar. Tekanan waktu didefinisikan sebagai kendala 

yang timbul karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumberdaya yang 

dialokasikan dalam melaksanakan penugasan (Rustiarini, 2014). 

Masalah utama terkait dengan tekanan anggaran waktu terjadi 

dikarenakan oleh auditor itu sendiri yaitu adanya perbedaan status dan jenjang 

karir.Biasanya auditor bekerja pada struktur hierarki dimana auditor junior 

bertanggung jawab kepada auditor senior, auditor senior bertanggung jawab 

kepada manajer, dan manajer akan bertanggung jawab kepada partner. 

Struktur hierarki seperti inilah yang menimbulkan adanya suatu tekanan waktu 

( time pressure) dari tingkat atas ke tingkat bawah. Auditor junior dan auditor 

senior merupakan posisi yang memiliki tekanan yang lebih besar, karena 

posisi ini sebagai pihak pelaksana dalam penugasan audit(Supriyanto, 2009). 

Oleh karena itu, dengan adanya tekanan anggaran waktu akan 

memaksa seorang auditor untuk lebih efisien dalam menyelesaikan tugas 

sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan dengan klien. 

 

2.5 Pengertian Fee Audit Pressure/Tekanan Audit Fee 

Di saat kantor auditor telah memberikan jasa assurance maka auditor 

akan memperoleh fee. Fee audit adalah fee yang di bayar oleh klien kepada 
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akuntan publik untuk mengganti kerugian atas jasa auditnya (Srinidhi dan 

Gul, 2006). 

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 profesionalisme lainnya (Sukrisno Agoes, 

2012). 

Fee audit adalah sumber pendapatan bagi akuntan publik dan 

merupakan masalah yang dilematis, auditor mendapat feedari perusahaan yang 

diaudit, di satu sisi auditor harus bertindak independen memberikan opininya 

tapi di sisi lain auditor juga harus memperoleh imbalan atas jasa yang 

diberikan dari klien (Herawaty, 2011). 

Dalam perspektifnya Fee audit adalah besaran 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) : 

1. Resiko penugasan 

2. Kompleksitas jasa yang diberikan 

3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan 

profesi lainnya 

4. Ukuran KAP 
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Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara 

menawarkan fee yang dapat berakibat pada kualitas audit yang akan 

dihasilkan (Sukrisno Agoes, 2012). 

Menurut SAP Seksi 240.1, 2011 menyatakan bahwa dalam melakukan 

negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat 

mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta 

terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih 

rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi, 

namun demikian ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi 

dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesiional yang diusulkan. 

Sebagai contoh ancaman pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan 

dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa 

profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya maka berdampak pada 

kualitas audit yang dihasilkan. 

 

2.6 Pengertian Kualitas Audit 

Kualitas audit yang tinggi dihasilkan auditor yang profesional, cermat 

dan hati-hati dalam melakukan pertimbangan, selalu menjaga etika, serta taat 

pada standar profesi akuntan publik diharapkan dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan, sehingga 

tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan 

memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai 

dengan baik. 
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Kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu 

dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Ini adalah 

bagian penting dari sistem manajemen mutu organisasi dan merupakan elemen 

kunci dalam sistem standar mutu. 

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau akuntan 

pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau 

lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Probabilitas 

menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknikal dari 

auditor tersebut yang dapat dilihat pada pengalaman auditor, pendidikan, 

profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas 

melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada 

independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya (Djamil, 2011). 

Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan 

adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang 

mau mengungkapkan pelanggaran tersebut (Singgih, 2010). 

Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas audit (Djamil, 2011) 

sebagai berikut: 

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, 

sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk 

melaksanakan audit. 

2. Dalam hubungan dengan penugasan audit selalu mempertahankan 

independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena 
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ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum sehingga ia tidak 

dibenarkan memihak pada kewenangan siapapun. 

3. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, 

maksudnya petugas audit harus mendalami standar pekerjaan lapangan dan 

standar pelaporan dengan semestinya. 

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-bakinya dan jika 

digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. 

Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan 

audit yang dilaksanakan di lapangan. 

5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern 

klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. 

8. Pada sektor publik melakukan Value For Money. 

Kualitas audit ini ditunjukkan dengan indikator (Sukriah, Akram dan 

Inapty, 2009)yaitu: 

1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit 

2. Kualitas laporan hasil pemeriksaan 
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2.7 Teori menurut Pandangan Islam 

Dalam al-qur'an telah disampaikan tentang sikap yang hendaknya 

dilakukan maupun yang tidak seharusnya dilakukan oleh berbagai bidang 

profesi dalam pekerjaan termasuk profesi seorang auditor. Adapun penjelasan 

tentang variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini terdapat pada 

beberapa surat dalam al-qur'an, antara lain : 

1.  Independence 

Adapun dalil yang menerangkan bahwa seorang auditor hendaknya 

bersikap independensi terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. 

                  

            

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
 

2.  Competence 

Dalam al-qur'an surat Al-Hujuraat ayat 6 telah menjelaskan bahwa 

kompetensi merupakan sikap yang hendaknya dimiliki oleh auditor. 

                   

       

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. 
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3.  Time Budget Pressure 

Adapun surat yang menjelaskan tentang time budget pressure 

terdapat dalam surat Al-'ashri ayat 1-3.

                               

               

Artinya: 1.  Demi masa. 2.  Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, 3.  Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. 
 

4.  Fee Audit Pressure 

Dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 telah menjelaskan tentang fee 

audit pressure. 

                                       

     

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,. (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi,. dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 

 

5.  Kualitas Audit 

Berdasarkan surat An-nisa ayat 135 telah menerangkan tentang 

kualitas audit.
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Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. 
 

Dengan adanya ayat ini, maka dapat menjadi dasar dari segi keislaman 

agar seorang auditor dalam bekerja hendaknya bersikap independen (tidak 

memihak) dan memiliki kompetensi karena semakin tinggi kompetensi 

seseorang maka semakin tinggi pula kualitasnya dan semakin baik ia bertindak 

dalam melaksanakan tugas. Dengan tingkat independensi dan kompeten yang 

tinggi maka akan mampu mengatasi masalah time budget pressure (tekanan 

anggaran waktu), dan mendapatkan takaran fee audit yang sesuai serta tidak 

curang dalam hal takaran tersebut. Dan hal ini akan mengurangi terjadinya 

fraud.  
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut 

ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

 

No 
Nama 

Penelitian 
Judul Penelitian 

Sumber 
Penelitian 

Variable Hasil Penelitian 

1 Restu Agusti 
dan Nastia 
Putri Pertiwi 
(2013) 
 

Pengaruh 
Kompetensi, 
Independensi Dan 
Profesionalisme 
Terhadap Kualitas 
Audit (Studi 
Empiris Pada 
Kantor Akuntan 
Public Se-
Sumatera. 

Jurnal 
Ekonomi Vol 
21, No. 3. 
2013 

Dependen : 
Kualitas audit 
Independen: 
Kompetensi, 
independensi dan 
profesionalisme 
 

Kompetensi, 
independensi dan 
profesionalisme 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit. 

2 Putu Septiani 
Futri Dan 
Gede Juliarsa 
(2014) 
 

Pengaruh 
Independensi, 
Profesionalisme, 
Tingkat 
Pendidikan, Etika 
Profesi, 
Pengalaman Dan 
Kepuasan Kerja 
Auditor Terhadap 
Kualitas Audit 
Pada Kantor 
Akuntan Publik Di 
Bali. 

E-Jurnal 
Akuntansi 
Universitas 
Udayana 8.1 
(2014). 

Dependen : 
Kualitas audit 
Independen : 
Independensi, 
profesionalisme, 
tingkat pendidikan, 
etika profesi, 
pengalaman dan 
kepuasan kerja 
auditor 

Independensi, 
profesionalisme, 
dan pengalaman 
tidak berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit. 
Sedangkan tingkat 
pendidikan, etika 
profesi dan 
kepuasan kerja 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit. 

3 Putu Diana 
Aginia, 
DesakMade 
Werastuti dan 
Edy Sujana 
(2015) 

Analisis Faktor – 
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Kualitas Audit 
BPK RI 
Perwakilan 
Provinsi Bali 

E-Jurnal S1 
Akuntansi 
Universitas 
Pendidikan 
Ganesha Vol. 
3 No. 1 
(2015) 

Dependen : 
Kualitas audit 
Independen : 
Independensi, 
kompetensi auditor 
dan pengalaman 
auditor 

Independensi, 
kompetensi 
auditor dan 
pengalaman 
auditor 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit. 

4 Malem Ukur 
Tarigan (2013) 

Pengaruh 
kompetensi, etika, 
dan fee audit 
terhadap kualitas 
audit 

Jurnal 
Akuntansi 
Vol. 3 No. 1, 
April 2013 : 
803-832 

Dependen : 
Kualitas audit 
Independen : 
Kompetensi, etika 
dan fee audit 

Kompetensi tidak 
berpenngaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit. Sedangkan 
etika dan fee audit 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap audit. 
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5 Sendang 
Kresnantari 
(2015) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kualitas audit 
auditor pada kantor 
akuntan publik 
(KAP) 

Jurnal 
Ekonomi 

Dependen : 
Kualitas audit 
auditor 
Independen : 
Pengalaman kerja, 
kompetensi, 
independensi dan 
time budget 
pressure 

Pengalaman kerja, 
kompetensi, 
independensi dan 
time budget 
pressure 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit 

 

 

2.9 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

Variabel Independen (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independenceberpengaruh 

terhadap kualitas audit auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru (X1) 

Competenceberpengaruh 

terhadap kualitas audit auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru (X2) 
Variabel Dependen 

(Y) 

Kualitas Audit Time Budget Pressure 

berpengaruh terhadap kualitas 

audit auditor pada Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru 

(X3) 

Fee Audit 

Pressureberpengaruh terhadap 

kualitas audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru (X4) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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Keterangan : 

Uji simultan (F) :    

Uji parsial (t)  :    
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2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Independence terhadap Kualitas Audit 

Independensi adalah berarti mengambil sudut pandang yang 

tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi 

juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta 

(independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu 

mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan 

Independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah 

hasil dari interpretasi lain atas independensi (Arens, dkk, 2011 : 

111). 

Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut 

harus didukung dengan sikap independen (Sukriah dkk., 2009). 

Penelitian terdahulu oleh Putu Septiani Futri dan Gede 

Juliarsa (2014) telah membuktikan bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti dan 

Nastia Putri Pertiwi (2013) telah membuktikan bahwa independensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Diana Aginia 

Lestari, dkk, (2015) membuktikan bahwa independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 
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H1:  Independence berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

2.10.2 Pengaruh Competence terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi merupakan karakteristik-karakteristik dasar 

seseorang yang menuntun atau menyebabkan keefektifan dan kinerja 

yang menonjol (Richard E. Boyatzis, 2008). 

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari 

seorang pekerja yang memungkinkan mencapai kinerja yang 

superior. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar 

prilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana akuntan 

mempunyai tanggung jawab menjaga kompeten dan untuk menjaga 

integritas dan obyektivitas mereka .Semakin tinggi kompetensi 

auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya (Alim dkk, 

2007). 

Hasil penelitian dari Malem Ukur Tarigan (2013) menyatakan 

bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Sedangkan Penelitian terdahulu oleh Restu Agusti dan Nastia 

Putri Pertiwi (2013) juga telah membuktikan bahwa kompetensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut penelitian dari Putu Diana Aginia Lestari, dkk, 

(2015) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 
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H2: Competence berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

2.10.3 PengaruhTime Budget Pressure terhadap Kualitas Audit 

Tekanan anggaran waktu merupakan suatu kondisi ketika 

auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Auditor harus 

bisa mengalokasikan waktu secara tepat karena berhubungan dengan 

biaya audit yang harus dibayar klien. Apabila waktu audit menjadi 

lebih lama maka akan berdampak pada biaya audit yang semakin 

besar. Tekanan waktu didefinisikan sebagai kendala yang timbul 

karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumberdaya yang 

dialokasikan dalam melaksanakan penugasan (Rustiarini, 2014). 

Adanya time budget yang direncanakan oleh auditor semakin 

singkat dan sulit untuk dicapai maka akan membawa tingkat tekanan 

yang besar bagi auditor sehingga auditor akan melakukan segala 

perilaku yang dianggapnya dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada 

waktunya. Perilaku inilah yang nantinya akan mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan, (Supriyanto, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sendang Kresnantari (2015) 

telah membuktikan bahwa time budget pressure berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : 



 34 

H4:  Time Budget Pressure berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit auditor pada Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru. 

2.10.4 PengaruhFee Audit terhadap Kualitas Audit 

Fee audit merupakan besarnya biaya tergantung antaralain 

resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 

yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya 

KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesionalisme lainnya 

(Sukrisno Agoes, 2012). 

Dalam perspektifnya Fee audit adalah besaran biaya yang 

diterima oleh auditor dengan mempertimbangkan berbagai hal 

seperti kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian dan lain-

lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Malem Ukur Tarigan (2013) 

memperoleh hasil penelitian bahwa fee audit berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

 Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Fee Audit Pressure berpengaruh terhadap kualitas audit 

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

  



 35 

2.10.5 PengaruhIndependence, Competence, Time Budget Pressure serta 

Fee Audit Pressure terhadap Kualitas Audit 

Penelitian mengenaiindependence / independensi yang telah 

dilakukan oleh Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi (2013) 

menyebutkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Menurut Putu Diana Aginia, Desak Made Werastuti 

dan Edy Sujana (2015) memperoleh hasil penelitian bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. . 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Sendang Kresnantari (2015) 

membuktikan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit.Penelitan dengan variabel yang sama tetapi memperoleh hasil 

penelitian yang berbeda dari hasil penelitian yang lain, dilakukan 

oleh Putu Septiani Futri Dan Gede Juliarsa (2014) yang memperoleh 

hasil penelitian bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Adapun penelitian mengenai competence / kompetensi yang 

dilakukan oleh Putu Diana Aginia, DesakMade Werastuti dan Edy 

Sujana (2015) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian oleh Sendang 

Kresnantari (2015) juga memperoleh hasil penelitian bahwa 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Sedangkan menurut penelitian dari Malem Ukur Tarigan (2013) 
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membuktikan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Penelitan mengenai time budget pressure telah dilakukan oleh 

Sendang Kresnantari (2015) yang memperoleh hasil bahwa time 

budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Sedangkan penelitian mengenai fee audit pressure yang telah 

dilakukan oleh Malem Ukur Tarigan (2013)yang memperoleh hasil 

penelitian bahwa fee audit pressure berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Berdasarkan pada penelitian–penelitian terdahulu, maka dapat 

ditaik hipotesis sebagai berikut : 

H5 :  Independence, Competence, Time Budget Pressure Serta Fee 

Audit Pressure terhadap Kualitas Audit auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 


