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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency Theory merupakan implementasi dalam  organisasi modern. 

Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang 

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga – tenaga 

profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan 

bisnis sehari – hari. Tandiontong (2016).  

Teori Keagenan suatu versi dari game theory yang membuat suatu 

model kontraktural antara dua atau  lebih orang (pihak), dimana salah satu 

pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal 

mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, 

hal ini dapat pula dikatakan bahwa prinsipal memberikan suatu amanah 

kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan  kontrak 

kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun 

principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Teori Keagenan menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat 

dijelaskan dengan dasar teori keagenan (Agency Theory), yaitu hubungan 

antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent). Dengan adanya 

perkembangan perusahaan atau entitas bisnis yang semakin besar, maka 
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sering terjadi konflik principal dalam hal ini adalah pemegang saham 

(investor) dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen (direksi), asumsi 

bahwa manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu 

memaksimumkan nilai perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. 

Manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan 

kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut 

dengan masalah agensi (agency problem) akibat adanya asymmetric 

information. Untuk mengurangi adanya masalah agensi diperlukan adanya 

pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah dalam manajemen 

konflik tersebut yang dikenal sebagai independen auditor (auditor’s 

independen). Tandiontong (2016)   

Tandiontong (2016)  mengatakan adanya pemisahan antara pemilik 

(owners) dan pengelola (managemens/agents) perusahaan. Hal ini 

menimbulkan kebutuhan masyarakat atas profesi auditor. Auditor dianggap 

sebagai pihak yang independen antara agen sebagai penyedia informasi 

(laporan keuangan) dan para stakeholders sebagai pengguna informasi, 

sehingga mengurangi asymmetry information. Tandiontong (2016)   

2.2 Kualitas Audit 

Mathius Tandiontong (2016:80) menyatakan kualitas audit merupakan  

probabilitas seseorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu 

kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu system akuntansi 

klien. Kualitas audit ini tercermin dari (1) Orientasi masukan meliputi : 

penugasan personal oleh KAP, untuk melaksanakan perjanjian, konsultasi, 
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supervisi dan lain-lain. Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang 

auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam 

system akuntansi kilen nya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap 

mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan pihak kreditor dengan 

pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara 

dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, 

bijaksana, dan professional. 

Audit merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan 

karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan. Audit 

merupakan proses untuk memberikan informasi yang akurat mengenai 

aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Audit dilaksanakan oleh pihak yang 

kompeten, profesional, dan tidak memihak atau dapat dipengaruhi oleh pihak 

lain, yang disebut auditor. Auditor mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam dasar pengambilan keputusan hasil audit (Kurnia dkk, 2014). 

Kualitas audit adalah totalitas jasa dimana seorang auditor dituntut untuk 

melakukan proses yang sistematis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini 

berguna untuk mengevaluasi dan menemukan pelanggaran yang ada kepada 

para pemakai yang berkepentingan. Pemeriksaan audit yang sistematis 

merupakan langkah untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Hasil 

audit akan mempengaruhi para pemilik kepentingan untuk menetapkan 

langkah terhadap entitas/perusahaan mereka. Dengan kata lain, jasa 

profesional yang ada pada auditor merupakan penentu yang memberikan nilai 
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pada laporan keuangan sehingga tingkat kesalahan dan pelanggaran dapat 

dikurangi serta tujuan audit pun dapat tercapai (Kovinna dkk, 2014). 

Laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah 

laporan keuangan yang berkualitas. Oleh sebab itu, kualitas audit merupakan 

hal yang sangat penting untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan 

pengauditan. 

2.3 Pengalaman Kerja 

Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan 

keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-

jenisperusahaan yang pernah ditangani. Makin Banyak pengalaman Auditor 

yang semakin luas dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam 

menjelaskan temuan audit (Wardhani, 2014) 

Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban 

seseorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. 

Pengetahuan seorang auditor itu dimulai dengan pendidikan formal, yang 

diperluas melalui pengalaman-pengalaman yang selanjutnya di lakukan dalam 

bentuk praktik (Carolita, 2012) 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun 

non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam 

menjalankan tugasnya, auditor harus memenuhi kualifikasi da pengalaman 

dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung (Kovinna, 2014). 



17 
 

 
 

Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin 

banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan 

perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas 

pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing. 

Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  semakin  lama  masa  kerja  dan 

pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat  

pula kualitas audit yang dihasilkan (Alim dkk., 2007) 

2.4 Independensi 

Independensi menurut Arens dkk. (2008:111) dapat diartikan 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) adalahhasil dari 

interpretasi lain atas independensi ini. 

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan 

publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan 

kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. 

Mulyadi (2009:26) Independensi diartikan sebagai sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri 
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auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. Independensi auditor diukur melalui: lama 

hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan 

auditor (peer review), dan pemberian jasa non audit. 

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam 

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali 

mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut 

(Mulyadi, 2009:27) : 

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 

2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan 

untuk  memuaskan keinginan kliennya. 

3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat 

menyebabkan lepasnya klien. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk (2007) menemukan bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dimana auditor 

harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan audit di mana hal tersebut harus didukung dengan 

sikap independen.  

Beberapa faktor yang terdapat pada independensi yang terkait dengan 

auditor dikelompokan dalam ikatan dengan auditee (tenure), tekanan dari 

audite, dan telaah dari rekan auditor (peer review).   
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2.5 Integritas 

Integritas merupakan kualitas yang mendasari 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 (Dewi, 

2014). 

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya 

pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari 

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam 

menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang 

anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus 

mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak 

boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima 

kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi 

dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam 

bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, 

panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota 

harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota 

telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah 

anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota 

untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknisdan etika. Integitas juga 

mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektifitas dan kehati – 

hatian profesional. (Mulyadi, 2009:56). 
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Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas audit. Integritas 

adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam 

melaksanakan 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 

(Sukriah, 2009). 

2.6 Kompetensi 

Abdul Halim (2008:28) Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan 

oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Semakin banyak 

kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas 

audit yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan 

lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat 

sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat 

diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut. Dalam penugasannya, 

auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi menjadi salah satu 

prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang 

dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan 

kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 
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memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir. 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya 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 audi yang berkualitas tinggi (Agusti dan 

Pertiwi.,2013). 

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor 

untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008:63). Semakin banyak 

kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas 

audit yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan 

lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat 

sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat 

diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut (Kovinna dkk, 2008) 

Dalam melakukan audit,  seorang auditor  harus  memiliki  mutu  

personal  yang  baik,  pengetahuan  yang memadai, serta  keahlian  khusus  di  

bidangnya.  Kompetensi  berkaitan  dengan  keahlian profesional yang 

dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional 

maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium. 
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2.7 Kualitas Audit Dalam Pandangan Islam 

Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, 

jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut 

keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita 

menguranginya. 

Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain 

dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 : 

 

 Artinya :"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan 

kamu dan umt-umat yang dahulu.” 

 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut 

Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal 

pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib 

mengukur kekayaan secara benar dan adil. 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 
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menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga 

secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. 

Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaaan 

atas laporan beserta bukti-buktinya. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut 

"tabayyun" sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 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 

perbuatan itu.” 

 

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus 

menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan 

dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35: 

 

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya."  

 

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah 

Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-
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sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan 

dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, 

pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan 

suatu kejadian atau peristiwa. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Gambar 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Variabel 

penelitian 
Hasil Penelitian 

1. M. Nizarul 

Alim, Trisni 

Hapsari dan 

Liliek 

Purwanti 

(2007) 

Pengaruh 

Kompetensi dan 

Independensi 

terhadap Kualitas 

Audit dengan Etika 

Auditor sebagai 

Variabel Moderasi 

Kompetensi (X1) 

Independensi (X2) 

Etika Auditor (X3) 

Kualitas Audit 

(Y1) 

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

kompetensi dan 

independensi mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit 

yang dimoderasi oleh etika 

auditor. 

 

2 Ika Sukriah, 

Akram dan 

Biana Adha 

Inapty 

(2009) 

Pengalaman Kerja, 

Independensi, 

Objektivitas, 

Integritas dan 

Kompetensi terhadap 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan. 

Pengalaman  

Kerja (X1) 

Independensi(X2)  

Objektivitas (X3) 

Integritas (X4) 

Kompetensi (X5) 

Kualitas Hasil  

Pemeriksaan (Y) 

Hasil dari penelitian ini 

adalah Pengalaman kerja, 

objektifitas, dan 

kompetensi berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. 

independensi  dan 

integritas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

 

3. Restu 

Agusti dan 

Nastia Putri 

Pertiwi 

(2013) 

Pengaruh 

kompetensi, 

independensi dan 

profesionalise 

terhadap kualitas 

audit (studi empiris 

pada Kantor 

Akuntan Publik 

Sesumatra) 

Kompetensi (X1) 

Independensi (X2) 

Profesionalise (X3) 

Kualitas Audit (Y) 

 

Pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa 

variabel Kompetensi, 

Independensi  dan 

Profesionalisme memiliki 

pengaruh terhadap kualitas 

audit. 
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4. Fransiska 

Kovinna 

dan Betri 

(2014) 

Pengaruh 

independensi, 

pengalaman kerja, 

kompetensi, 

dan etika auditor 

terhadap kualitas 

audit (Studi Kasus 

pada Kantor 

Akuntan Publik di 

kota Palembang) 

Independensi (X1) 

pengalaman 

kerja(X2) 

kompetensi (X3) 

Etika auditor(X4) 

kualitas audit (Y) 

Secara simultan 

independensi, pengalaman 

kerja, kompetensi, dan 

etika  auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

5. Winda 

Kurnia  , 

Khomsiyah 

dan Sofie 

(2014) 

Pengaruh 

kompetensi, 

independensi, 

tekanan waktu dan 

etika auditor 

terhadap kualitas 

audit. 

Kompetensi (X1) 

Independensi (X2) 

Tekanan waktu 

(X3) Etika auditor 

(X4) 

kualitas audit (Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit, 

independensi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit, tekanan 

waktu berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit, dan etika 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

(Sumber : Diolah dari berbagai referensi) 
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2.9 Kerangka Penlitian  

Gambar 2.2 

Kerangka Penelitian 

  

HI 

 H2 

 H3 

 H4 

 

 

 H5 

Keterangan : 

Uji simultan (F) : ---------- 

Uji parsial (t)  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman Kerja 

(X1) 

Independensi (X2) 

Kompetensi (X4) 

Integritas (X3) 
Kualitas Audit 

(Y) 
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2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki auditor, 

terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah 

berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan 

yang tidak lazim atau  wajar dan lebih selektif terhadap informasi-

informasi yang relevan dibandingkan  dengan auditor yang kurang 

berpengalaman.(Asih, 2006) 

Dalam profesi auditor, pengalaman akan terus meningkat seiring 

dengan semakin banyaknya untuk melakukan audit serta semakin 

kompleksnya transaksi keuangan perusahaan yang diaudit agar 

memperluas pengetahuan dibidangnya. Dan dapat dikatakan, jika 

seseorang auditor yang mempunyai lama masa kerja dan pengalaman yang 

dimilikinya maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit 

(Alim,2007). 

Lebih lanjut pula dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian 

keahlian, Seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang tinggi 

dalam bidang audit.  Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formal 

yang diperluas dan ditambah antara lain melalui pelatihan dan 

pengalaman-pengalaman dalam praktek audit 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Pada standar umum yang tercantum pada Standar 
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Profesional Akuntan Publik (SPAP) telah dinyatakan bahwa syarat seorang 

auditor yaitu memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesinya, 

dan memenuhi kualifikasi secara teknis dan berpengalaman pada bidaang 

yang digelutinya (Arens dkk., 2012). 

. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Pengalaman Kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

2.10.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak 

mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Independensi 

auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan 

audit yang berkualitas. Adapun tingkat independensi merupakan faktor 

yang menentukan dari kualitas audit, hal ini dapat dipahami karena jika 

auditor benar-benar independen maka akan tidak terpengaruh oleh 

kliennya. 

Independensi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi 

sebuah profesionalisme seorang akuntan dalam membentuk integritas 

pribadi yang tinggi. Seorang auditor yang memiliki independensi yang 

tinggi maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi dalam hal 

kualitas hasil audit 

Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa independensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang seharusnya meneggakkan 
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independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh 

berbagai kekuatan yang beral dari luar diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta yang akan ditemuinya dalam pemeriksaan ini 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. 

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H2: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas  

audit. 

2.10.3 Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit 

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan 

merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua 

keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota 

untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus 

mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik 

tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. 

Alim  dkk (2007)  menyatakan  bahwa  kualitas  audit  dapat  dicapai  

jika auditor  memiliki  kompetensi  yang  baik  dan  hasil  penelitiannya  

menemukan bahwa kompetensi  berpengaruh  terhadap kualitas  audit.  

Auditor  sebagai  ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan yang telah  dimiliki  agar  penerapan 

pengetahuan  dapat  maksimal  dalam praktiknya.   

Pada penelitian Sukriah dkk, (2009) dinyatakan bahwa integritas pada 

dasarnya dapat menerima kesalahan- Kesalahan yang tidak sengaja 
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dilakukan dan juga dapat menerima perbedaan perbedaan pendapat, akan 

tetapi integritas tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun adalah: 

H3:  Integritas  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  

Audit 

2.10.4 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi  yang dibutuhkan dalam melakukan audit  yaitu 

pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk 

memahami  entitas yang diaudit,  kemudian auditor harus memiliki 

kemampuan untuk bekerja sama dalam  tim  serta  kemampuan  dalam  

menganalisa permasalahan. Alim  dkk.  (2007)  menyatakan  bahwa  

semakin  tinggi  kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang 

dibangun adalah: 

H4:  Kompetensi  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  

Audit 

2.10.5 Pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas dan Kompetensi 

Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Kovinna dan 

Betri (2014) dalam penelitiannya yang mengenai Pengaruh independensi, 

pengalaman kerja, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit 

hasil penelitian menunjukan bahwa Secara simultan independensi, 
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pengalaman kerja, kompetensi, dan etika  auditor berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alim M. Nizarul Alim, 

Trisni Hapsari dan Liliek Purwanti (2007) dalam penelitiannya yang 

mengenai   Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas 

Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi Hasil penelitian 

menunjukkan variabel kompetensi dan independensi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika auditor. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti dan 

Nastia Putri Pertiwi (2013) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh 

kompetensi, independensi dan profesionalise terhadap kualitas audit. Hasil 

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, variabel 

Independensi  dan variabel Profesionalisme memiliki pengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Winda, 

Khomsiyah dan Sofie (2014) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh 

kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika auditor terhadap 

kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, tekanan waktu berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Sukriah, Akram dan 

Biana Adha Inapty (2009) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh 

Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi 

terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini adalah 

Pengalaman kerja, objektifitas, dan kompetensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. independensi  dan 

integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

H5: Pengalaman kerja, independensi, integritas dan Kompetensi 

berpengaruh positif Terhadap Kualitas Audit 

 


