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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Secara sederhana atribusi diartikan sebagai suatu proses bagaimana

seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain. Teori atribusi

berusaha menjelaskan cara kita mempertimbangkan orang secara berbeda,

tergantung pada arti atau makna yang kita hubungkan pada perilaku tertentu.

Apabila kita mengamati perilaku individu, kita berusaha mempertimbangkan

apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan

faktor internal adalah faktor yang kita yakini dibawah control pribadi individu,

sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah apa yang kita

bayangkan adalah situasi memaksa individu melakukannya. Pertimbangannya

tergantung pada 3 faktor, yaitu:

a. Distinctiveness

Menunjukkan bahwa individu menunjukkan perilaku berbeda dalam situasi

yang berbeda.

b. Consensus

Setiap orang yang menghadapi situasi yang sama merespon dengan cara yang

sama.
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c. Consistency

Tindakan orang akan terjadi apabila orang merespon dengan cara yang sama

sepanjang waktu (Wibowo 2014:62).

2.1.2 Pengertian Auditing

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria

yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan

independen (Arens dkk, 2008:12). Dalam audit atas laporan keuangan historis

oleh kantor akuntan publik (KAP), kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Standar

Akuntansi Keuangan Indonesia adalah PSAK ke arah IFRS. Seorang auditor

harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu

menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan

yang akan diambilnya.

Auditor harus pula memiliki sikap mental independen. Sekalipun ia ahli,

apabila tidak mempunyai sikap independen dalam mengumpulkan informasi akan

tidak berguna, sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan

haruslah tidak bias. Frasa penting terakhir dalam definisi auditing adalah

mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

yang terkait dengan jenis laporan yang disediakan auditor untuk pihak-pihak

terkait. Komunikasi akan sangat beragam tergantung pada jenis dan tujuan audit.

Dalam kasus audit atas laporan keuangan, berbagai jenis laporan khusus yang
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ditentukan oleh standar audit untuk mengkomunikasikan temuan audit (Messier

dkk, 2014:13).

Kemunculan audit sudah ada sejak zaman dahulu berbarengan dengan

munculnya lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an yang pada masa nabi

fungsi auditor dikenal sebagai hisbah (Mardiyah dan Mardian 2015). Fungsi audit

dilakukan berdasarkan pada sikap ketidak percayaan atau kehati-hatian terhadap

kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi

yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki

kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai

tabayyun atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang

kurang dipercaya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Surat Al-baqarah

ayat 42:

                

Artinya: “ Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan,

dan (janganlah) kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu

mengetahuinya”.

Dari ayat diatas allah melarang kita mencampur adukkan antara yang

benar dengan yang salah dan melarang juga menyembunyikan kebenaran yang

mana kita tau dengan adanya kebenaran tersebut. Oleh karena itu akuntan ataupun

auditor harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggung jawabkan semua
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pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya

sendiri.

2.1.3 Etika Profesi

Etika (ethics) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian

prinsip atau nilai moral. Prinsip dan nilai seseorang serta kepentingan relatif

prinsip tersebut bagi mereka pasti berbeda dengan orang-orang lainnya. Rasa

terhadap etika mengarahkan individu untuk menilai lebih dari kepentingan diri

sendiri dan untuk mengakui maupun menghormati kepentingan orang lain. Jika

individu dihadapkan dengan situasi yang memiliki implikai moral dan etika,

mereka tidak selalu setuju atas isu yang sedang terjadi, dimana individu atau

kelompok akan terpengaruh dan bagaimana solusi atau tindakan apa yang tersedia

atau tepat dalam menghadapi situasi tersebut (Messier dkk, 2014:216).

Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting, sehingga banyak

nilai etika yang umum dimasukkan dalam undang-undang. Kode etik akuntan

merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan

para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan

masyarakat.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik IAPI bagian A membahas tentang

Prinsip Dasar Etika Profesi tepatnya pada Seksi 100 Prinsip-prinsip dasar etika
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profesi. Prinsip dasar paragraf 100.4 yaitu setiap praktisi wajib mematuhi prinsip

dasar etika profesi di bawah ini:

a) Prinsip integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan

hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

b) Prinsip objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan,

atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain

memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

c) 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 profesional yang diberikan

secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik,

perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi

harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode

etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d) Prinsip kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai

hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari
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klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lain yang

berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan

hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan

pribadinya atau pihak ketiga.

e) Prinsip perilaku profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (IAPI, 2009:

4).

2.1.4 Profesionalisme auditor

Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada sikap, tujuan

atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau

orang-orang profesional. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilaku

yang mendefinisikan perilaku etika (profesional) bagi anggota profesi tersebut.

Aturan ini disusun sedemikian rupa sehingga; (1) pengguna jasa profesional

mengetahui apa yang diharapkan saat mereka membeli jasa tersebut, (2) anggota

profesi mengetahui perilaku apa yang dapat diterima, dan (3) profesi dapat

menggunakan aturan tersebut untuk mengawasi tindakan anggotanya dan

menerapkan disiplin yang tepat (Messier dkk, 2014:216).

Arens (2008) menyatakan profesionalisme adalah suatu tanggung jawab

untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun

ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Menurut pengertian umum,
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seseorang dikatakan profesional apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai

keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu

tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang

bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi

yang telah ditetapkan.

Prinsip perilaku profesional yang dituang dalam IAPI (2009:16) seksi 150

berisi:

1. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk memenuhi

setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap

tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap

tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh

pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua

informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

2. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap

praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus

bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai

berikut:

(a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang

dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah

diperoleh; atau

(b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan

yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.
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Profesionalisme diatur dalam al-qur’an dan hadist Rasulullah SAW yang

mengarahkan manusia agar beretos kerja dengan menggunakan keahliannya yang

berlandaskan pada etika profesi yang tinggi mengarah kepada sikap profesional

sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari al-qur’an (QS. At-Taubah:105)

yang berbunyi:

لِِم ٱۡلَغۡیِب َوٱلشَّ  وَن إِلَٰى َعٰ ُ َعَملَُكۡم َوَرُسولُھُۥ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنۖ َوَستَُردُّ َّ َدةِ َوقُِل ٱۡعَملُوْا فََسیََرى ٱ ھَٰ

)١٠٥(فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُونَ 

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dalam ayat diatas Allah beserta Rasul-Nya selalu memperhatikan

pekerjaan yang dilakukan oleh hambanya, baik itu pekerjaan yang dilakukan

secara terang-terangan maupun pekerjaan yang disembunyikan. Maka dari itu

kita diperintahkan untuk bekerja secara profesional.

Kemudian diperkuat lagi dengan Hadist Rasulullah SAW yang artinya: “

Aisyah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai

seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional (HR.

Thabrani dan Baihaqi)”.

2.1.5 Karaktetistik Personal Auditor
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Malone & Roberts (1996) dalam Revaldi (2016) melakukan penelitian

tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku auditor yang dapat

menyebabkan berkurangnya kualitas audit. Disebutkan bahwa auditor telah

menemukan perbedaan satu sama lain pada karakteristik personal auditor terdiri

dari:

1. Locus of control

Setiap individu dengan internal locus of control percaya bahwa mereka

memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka. Perilaku mengurangi

kualitas audit merupakan wujud dari stres dalam pekerjaan.

2. Self-esteem

Self-esteem atau harga diri adalah ciri kepribadian seseorang yang

memiliki rasa hormat terhadap dirinya sendiri dan banyaknya orang yang

menghargai dirinya.

3. Hard driving

Karakteristik personal diketahui sebagai pola bahwa kategori individu

sebagai tipe A cenderung lebih agresif, sadar waktu dan berorientasi pada

pekerjaan dibandingkan dengan tipe B (lebih rendah dari tipe A).

4. Need for approval

Need for approval adalah atribut kepribadian yang berhubungan dengan

patuh, rasa hormat kepada otoritas, dan keinginan untuk dikontrol oleh

orang lain.
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5. Need for achievement

Need for achievement atau kebutuhan pencapaian prestasi pada setiap

individu pada hakikatnya akan memuaskan dalam penyelesaian tugas dan

memiliki komitmen yang lebih besar untuk tujuan sulit dari pada individu

yang rendah dalam kebutuhan pencapaian prestasi.

6. Self-Efficacy

Self-efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk

berhasil mencapai tugas tertentu.

Karakteristik personal juga dibahas dalam Al-qur’an (QS. Asy-Syam : 8-

10) yang berbunyi:

ھَا  ٰ ھَا )٨(فَأَۡلھََمھَا فُُجوَرھَا َوتَۡقَو ٰ ھَا )٩(قَۡد أَۡفلََح َمن َزكَّ ٰ )١٠(َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ

Artinya: “ (8)Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan

ketakwaan, (9)Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, (10)

Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

Dari ayat diatas, Allah mengilhamkan kepada manusia 2 jalan yaitu jalan

menuju kebaikan dan jalan keburukan. Dengan 2 jalan tersebut manusia bebas

memilih diantara keduanya dimana tiap pilihan mereka pasti akan ada balasan

yang sesuai yang akan diterimanya kelak. Jika mereka memilih pada kebaikan

maka mereka termasuk orang yang beruntung, tetapi jika mereka memilih pada

keburukan maka mereka sungguh dalam kerugian.
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Ayat ini dikaitkan dengan karakteristik personal auditor khususnya pada

internal locus of control yang mana individu memiliki kontrol lebih besar atas

kehidupan mereka hendaknya senantiasa mendidik dirinya dengan perbuatan yang

baik (karakter yang baik) dan dapat mengontrol sifat buruk yang terdapat dalam

dirinya.

2.1.6 Batasan Waktu Audit

Anggaran waktu (time budget) adalah lamanya waktu yang tersedia yang

akan digunakan untuk mengalokasikan waktu yang dibutuhkan setiap tahap

pelaksanaan program audit yang disusun pada tahap awal auditing yaitu pada

tahap perencanaan. Menurut Suprianto (2009) begitu pentingnya untuk

merencanakan waktu audit dengan baik, karena alokasi waktu yang baik akan

mengarahkan pada suatu kinerja yang lebih baik dan hasil lebih baik pula, begitu

juga sebaliknya.

Dezoort and Lord (1997) dalam Tandiontong (2016:201) menyatakan

bahwa ketika menghadapi time budget pressure, auditor akan memberikan respon

dengan dua cara, yaitu fungsional dan disfungsional. Respon fungsional adalah

perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-

baiknya. Sementara Rhode (1978) dalam Tandiontong (2016:201) menyatakan

sebaliknya bahwa time budget pressure berpotensi terjadinya respon

disfungsional atau menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit. Jika auditor

memberikan respon fungsional maka kesenjangan harapan audit akan semakin

kecil, hal ini dikarenakan auditor akan bekerja semakin keras dan menggunakan
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waktu dengan benar agar memenuhi kualitas audit yang baik. Sedangkan jika

auditor memberikan respon disfungsional, maka kesenjangan harapan audit akan

semakin besar.

Dalam al-quran mengenai waktu dijelaskan Allah bahwa orang yang

menyia-nyiakan waktu adalah orang yang merugi, apalagi waktu yang diberikan

terbatas (sedikit). Kecuali orang yang mempergunakan waktunya sebaik mungkin

(QS: Al-Ashr: 1-3).

َن لَفِي ُخۡسٍر )١(َوٱۡلَعۡصِر  نَسٰ ِت َوتََواَصۡوْا بِٱۡلَحقِّ )٢(إِنَّ ٱۡإلِ لَِحٰ إِالَّ ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا ٱلصَّٰ

ۡبِر  )٣(َوتََواَصۡوْا بِٱلصَّ

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”.

Dari ayat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa wajib hukumnya

memanfaatkan waktu sebaik mungkin, terutama bagi seorang auditor dalam

melakukan pekerjaannya. Dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya, seseorang

dapat menghasilkan kerja yang berkualitas nantinya.

2.1.7 Fee Audit

Fee audit diartikan sebagai besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor

berkaitan dengan pelaksanaan audit. Fee audit juga bisa diartikan sebagai fungsi
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dari jumlah kerja yang dilakukan oleh auditor dan harga per jam (Al Shammari et

al: 2008) dalam Syaifuddin dan fitriany (2014). Sedangkan Herawaty (2011)

menyatakan fee adalah sumber pendapatan akuntan publik dan merupakan

masalah yang dilematis. Pengadaan jasa audit adalah suatu proses yang sistematis

yang harus diputuskan manajemen perusahaan dalam memilih auditor eksternal,

kapan diperlukan audit eksternal dan berapa biaya jasa audit yang harus

dikeluarkan untuk mendapatkan audit yang berkualitas (Rosnidah, 2010).

Imbal jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya yang dibahas dalam

IAPI (2009:33) seksi 240 yaitu:

1) Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan,

praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang

dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang

diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain

bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun

demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi

dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta

sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika

besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya,

sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan

dengan baik berdasarkan standar teknis dan standar profesi yang berlaku.
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2) Signifikansi ancaman akan tergantung dari beberapa faktor, seperti

besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan, serta jenis dan lingkup

jasa profesional yang diberikan. Sehubungan dengan potensi ancaman

tersebut, pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan

untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat

yang dapat diterima. Pencegahannya tersebut mencakup antara lain:

(a) Membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama

dasar penentuan besaran imbalan jasa profesional, serta jenis dan

lingkup jasa profesional yang diberikan.

(b) Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang

kompeten dalam perikatan tersebut.

Segala persoalan yang ada didunia ini selalu ada ayat yang mendukungnya

termasuk masalah imbal jasa (dalam pembahasan ini berhubungan dengan

masalah fee audit) yang diterangkan dalam Al-qur’an (QS. Ath-Thalaq : 6).

بَِمۡعُروٖفۖ ۡینَُكمأُُجوَرھُنَّ َوۡأتَِمُروْا بَ اتُوھُنَّ َٔ ۚ◌ فَإِۡن أَۡرَضۡعَن لَُكۡم فَ 

Artinya: “Maka jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik”.

Ayat tersebut mendukung adanya imbal jasa bagi orang yang melakukan

suatu pekerjaan untuk orang lain. Akan tetapi mengenai besaran imbalannya

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa
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terzalimi. Ayat ini dapat dikaitkan dengan teori fee audit yang mana fee audit

adalah besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor berkaitan dengan

pelaksanaan audit yang dilakukannya. Sedangkan mengenai musyawarah

dilakukan dalam hal negosiasi imbal jasa profesional yang dipandang sesuai yang

disebutkan dalam IAPI seksi 240.

2.1.8 Kualitas audit

Kualitas adalah tingkat atau derajat baik buruknya mutu sesuatu. Sesuatu

disini dapat berupa barang atau jasa. Pengukuran derajat baik atau buruknya

kualitas barang atau jasa harus dikaitkan dengan pemenuhan kriteria tertentu,

yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini audit adalah jasa yang diberikan

oleh auditor. Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo sebagaimana dikutip oleh

Tandiontong (2016), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang

auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam

sistem akuntansi auditnya. Suatu audit dikatakan berkualitas apabila sesuai

dengan:

1. Standar Audit

a. Standar Umum, berisi: (1) Audit harus dilaksanakan oleh

seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis

yang cukup sebagai auditor; (2) Dalam semua hal yang

berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap

mental harus dipertahankan oleh auditor; (3) Dalam

pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
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menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan, berisi: (1) Pekerjaan harus

direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus

disupervisi dengan semestinya; (2) Pemahaman memadai atas

pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan

audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang

akan dilakukan; (3) Bukti audit kompeten yang cukup harus

diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan

keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk

menyatakan peendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan, berisi: (1) Laporan audit harus menyatakan

apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; (2) Laporan audit

harus menunjukan, jika ada ketidak konsistenan penerapan

prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi

tersebut dalam periode sebelumnya; (3) Pengungkapan

informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor; (4) Laporan

audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
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pernyataan demikian tidak dapat diberikan (Tandiontong,

2016:69)

2. Standar Pengendalian Mutu

Kualitas audit ini tercermin dari: (1) Orientasi masukan (Input

Orientation), meliputi: Penugasan personel oleh KAP untuk

melaksanakan perjanjian, Konsultasi, Supervisi, Pengangkatan

Auditor, Pengembangan Profesi, Promosi dan Inspeksi; Orientasi

Proses (Processes orientataion) meliputi: Kinerja auditor, Penerimaan

dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan due professional care

(Tandiontong, 2016:80).

Budiman (2010) dalam Paldi (2015) mengemukakan bahwa kualitas audit

yang dihasilkan dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang

benar dari setiap pekerjaan yang diselesaikan, kualitas audit bisa juga dilihat dari

kualitas keputusan yang diambil.

Mengenai kualitas audit atau kualitas kerja seseorang diterangkan dalam

firman allah surat Al-Mulk: 39 yang berbunyi:

ِن إِالَّ َما َسَعٰى  نَسٰ )٣٩(َوأَن لَّۡیَس لِۡإلِ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang

telah diusahakannya”.

Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang auditor melakukan pekerjaannya

dengan usaha yang bagus, maka akan menghasilkan kualitas yang bagus juga,
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begitupun sebaliknya. Usaha bagus dalam konteks kualitas audit yaitu

mengerjakan tugasnya sesuai dengan standar audit dan standar pengendalian mutu

yang ditetapkan sehingga dengan proses yang bagus (berkualitas) maka akan

memberikan hasil yang berkualitas juga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya dapat

dilihat di tabel 2.1 berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul Hasil Penelitian

1. Mochamad
Idris (2011)

Pengaruh Profesionalisme,
Karakteristik Personal
Auditor dan Batasan
Waktu Audit Terhadap
Kualitas Audit (Studi
empiris pada KAP di DKI
Jakarta).

Profesionalsime,
karakteristik personal auditor
dan batasan waktu audit
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kualitas
audit.

2. Nasrah
(2011)

Pengaruh Profesionalisme
Auditor, Biaya Audit dan
Tekanan Anggaran Waktu
Terhadap Kualitas Audit.

Secara parsial dan bersama-
sama profesionalisme
auditor, biaya audit dan
tekanan anggaran waktu
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap kualitas
audit.

3. Imal Ridho
(2013)

Pengaruh Akuntabilitas
Auditor, Independensi,
Etika Profesional dan
Batasan Waktu Audit
Terhadap Kualitas Audit.

Batasan waktu audit
berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit.

4. Hendy
Revaldi
(2016)

Pengaruh Karakteristik
Personal Auditor,
Pengalaman Audit,
Independensi Auditor, dan

Secara parsial karakteristik
personal auditor berpengaruh
signifikan terhadap kualitas
audit.
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Due Profesional Care
Terhadap Kualitas Audit.

5. Bambang
Hartadi
(2012)

Pengaruh fee audit,Rotasi
KAP dan Reputasi Auditor
terhadap kualitas audit di
BEI

Dari hasil uji statistik
menggunakan regresi liniear
berganda, terbukti bahwa fee
audit berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit.

6. Sendang
Kresnantari
(2015)

Faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas
audit auditor pada KAP
Surakarta, Semarang dan
Yogyakarta

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

7. A.A Putu
Ratih
Cahaya
Nigsih dan
P. Dyan
Yuniartha S
(2013)

Pengaruh Kompetensi,
Independensi, dan Time
Budget Pressure Terhadap
Kualitas Audit.

Kompetensi dan
independensi secara parsial
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas
audit. Sedangkan time budget
pressure berpengaruh
negative dan signifikan
terhadap kualitas audit.

8. Andri
Andarwanto
(2015)

Pengaruh Kompetensi,
Independensi,
Akuntabilitas dan
Profesionalisme Auditor
Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi dan akuntabilitas
tidak berpengaruh terhadap
kualitas audit, sedangkan
independensi dan
profesionalisme berpengaruh
signifikan terhadap kualitas
audit.

Sumber : Penelitian 2017

2.3 Kerangka Pemikiran

Proses audit memiliki arti sangat penting terhadap hasil audit, yang mana hasil

audit yang bagus akan berdampak pada kualitas audit yang bagus juga. Untuk

mendapatkan kualitas audit yang bagus seorang auditor harus memperhatikan

variabel-variabel berikut ini yang dapat mempengaruhi kualitas audit tersebut,

diantaranya: profesionalisme auditor, karakteristik personal auditor, batasan waktu

audit dan fee audit.
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Gambar II.1
Model Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

Sumber : Penelitian 2017

Keterangan: Secara parsial
Secara simultan

Profesionalisme Auditor

( X1)

Batasan Waktu Audit

( X3)

Karakteristik Personal
Auditor

( X2)
Kualitas Audit

( Y )

Fee Audit

( X4)

H1

H3

H4

H5

H2
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2.4 Pengembangan hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit

Profesionalisme merupakan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh seorang

auditor yang lebih dari sekedar mematuhi kode etik dalam melakukan audit.

Profesionalisme berhubungan dengan kualitas audit yang dihasilkan, karena suatu

pengauditan akan memberikan kualitas yang bagus apabila standar audit yang

dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor menggunakan

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Profesionalisme menyangkut dua hal penting yakni sikap skeptisme

profesional dan keyakinan yang memadai yang nantinya akan berdampak pada

kualitas audit. Menurut Andarwanto (2015) bahwa profesionalisme berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit, dan diperkuat oleh hasil penelitian Bustami

(2013) yaitu profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas

audit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa profesionalisme yang melekat pada diri

seorang auditor akan menimbulkan kewibawaan dan kecakapan dalam melakukan

audit.

H1: Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

2.4.2 Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Kualitas Audit

Menurut Idris (2011) karakteristik personal auditor memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kualitas audit yang mana karakteristik personal auditor

dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit karena
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dalam kenyataannya sikap seorang auditor menentukan kualitas kerja yang

dihasilkan. Hasil penelitiannya sejalan dengan penelitian Revaldi (2016) dimana

secara parsial karakteristik personal auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Dari penelitian tersebut terdapat hubungan antara karakteristik

personal auditor dengan kualitas audit, maka peneliti menarik hipotesis bahwa:

H2: Karakteristik personal auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas

audit pada auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

2.4.3 Pengaruh Batasan Waktu Audit Terhadap Kualitas Audit

Batasan waktu audit adalah tenggang waktu yang tersedia untuk

menyelesaikan suatu pengauditan. Dalam hal ini batasan waktu audit ditentukan

dalam standar pekerjaan lapangan yang mana pekerjaan harus direncanakan

sebaik-baiknya, termasuk perencanaan waktu untuk mengaudit sehingga dapat

menghasilkan audit yang berkualitas dengan tepat pada batasan waktu yang telah

ditentukan.

Hasil uji regresi Muhshyi (2013) ditemukan bahwa time budget pressure

merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas audit yang

hasilnya dapat dilihat dari standar coeefficien beta sebesar 0,520. Hasil penelitian

Ratih dan Yaniartha (2013) yaitu time budget pressure berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh negatif berarti time budget

pressure memiliki pengaruh terbalik yaitu semakin tinggi time budget pressure

maka kualitas yang dihasilkan akan semakin menurun. Alokasi waktu yang baik
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akan mengarahkan pada suatu kinerja yang lebih baik dan hasil yang lebih baik

pula, begitu juga sebaliknya.

H3: Batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

2.4.4 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit

Hartadi (2009) melakukan uji statistik menggunakan regresi linier berganda

yang hasilnya membuktikan bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Fee audit merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

menjalankan aktivitas pengauditan, dengan besaran fee audit yang berbeda-beda

maka akan menghasilkan kualitas audit yang berbeda pula. Dengan perbedaan

tersebut maka dapat di berikan hipotesis sebagai berikut:

H4: Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada auditor pada

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.

2.4.5 Pengaruh Profesionalisme Auditor, Karakteristik Personal Auditor,

Batasan Waktu Audit dan fee Audit Terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian Idris (2011) menyatakan bahwa profesionalisme,

karakteristik personal auditor dan batasan waktu audit berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, profesionalisme seorang auditor yang

berkarakter akan menghasilkan kualitas kerja yang baik walaupun diberikan

waktu yang terbatas. Kemudian dari hasil penelitian Nasrah (2011) bahwa secara

bersama-sama profesionalisme auditor, biaya audit dan tekanan anggaran waktu

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
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Didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan berdasarkan hipotesis

diatas maka dapat ditarik hipotesis ini yaitu:

H5 : Profesionalisme auditor, karakteristik personal auditor, batasan waktu

audit dan fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru.


