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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider

yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi

antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari

dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal

(eksternal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan

dalam pekerjaan atau keberuntungan (Ikhsan, et al., 2005). Sedangkan dalam

kompasiana.com disebutkan bahwa  atribusi adalah sebuah teori yang

membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-

penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi formalnya, atribusi berarti

upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam

beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri.

Teori lain yang juga mendukung penelitian ini adalah teori peran (role

theory). Teori peran membahas bagaimana orang memposisikan dirinya dan

bagaimana tindakan yang dipilih saat melakukan interaksi dengan orang lain

dalam suatu organisasi (Praptapa, 2009). Teori peran merupakan interaksi

antara peran sosial (social role), norma (norms), dan identitas (identity) atas

orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Peran sosial adalah kaitan
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dari hak, tugas dan tanggungjawab, dan perilaku yang tepat dari orang-orang

yang memiliki posisi tertentu dalam konteks sosial. Norma adalah perilaku

yang dianggap tepat dan diharapkan dalam suatu peran tertentu. Sedangkan

identitas adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang menetapkan siapa

dirinya dan bagaimana ia akan bertindak pada suatu situasi tertentu (Praptapa,

2009).

2.2. Audit Eksternal

Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat

(1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri. ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara

diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan

Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah,

sehingga diharapkan dapat bersikap independen. Audit Eksternal adalah

pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang

dilakukan oleh pihak ketiga secara independen (auditor), untuk memastikan

bahwa catatan-catatan telah diperiksa dengan baik, akurat dan sesuai dengan

konsep yang mapan, prinsip, standar akuntansi, persyaratan hukum dan

memberikan pandangan yang benar dan wajar keadaan keuangan badan.
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2.3. Pemberian Opini Audit

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang

kewajaran penyajian lapoaran keuangan perusahaan tempat auditor melakukan

audit. Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa: “Laporan audit

harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara

keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat

diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka

alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan

dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas

mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor

bersangkutan”.

Terdapat lima pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik

atas laporan keuangan yang diauditnya (Mulyadi, 2002). Pendapat tersebut

adalah :

A.  Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang

berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi

penerimaan prinsip akuntansi berterima  umum tersebut, serta pengungkapan

memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar

tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh



19

semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh

auditor. Kata wajar dalam paragraph pendapat mempunyai makna:

a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran

b. Lengkap informasinya.

B. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan

Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory

Language).

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun

laporan keuangan dari hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat

menerbitkan laporan audit bentuk baku.

C.  Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor memberikan pendapat wajar  dengan pengecualian dalam

laporan audit, jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini :

a. Lingkup audit dibatasi oleh klien

b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat

memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar

kekuasaan klien maupun auditor.

c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima

umum.

d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan

keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
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D.  Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien

tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan

arus kas perusahaan klien. Auditor juga akan memberikan pendapat tidak

wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat

mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat

dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk

pengambilan keputusan.

E. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Jika auditor tidak  menyatakan pendapat atas laporan keuangan

auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no

opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak

memberikan pendapat adalah:

a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.

b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Dalam memberikan opini, auditor juga mempertimbangkan faktor

materialitas dari suatu kondisi. Suatu kesalahan yang tidak material mugkin

tidak akan mempengaruhi opini yang akan mempengaruhi opini yang akan



21

diberikan oleh auditor. Suatu kesalahan yang material bisa juga

mempengaruhi jenis opini yang akan diberikan di luar opini wajar tanpa

pengecualian. Materialitas sendiri diartikan sebagai “suatu pernyataan yang

salah (mistatement) dalam laporan keuangan dapat dikatakan material apabila

pengetahuan akan kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan

pembaca laporan keuangan yang mampu dan intelligent. Agoes (2004;125)

Ketepatan pemberian opini yang diberikan oleh auditor tergantung dari

penilaian pengujian dari audit akuntan publiknya. Kalau semua prosedur audit

(program audit) sudah dilakukan dan tidak ada kesalahan material yang

ditemukan auditor, juga going concern ( kelangsungan hidup) dari perusahaan

yang diaudit tidak bermasalah, maka opini yang tepat diberikan adalah wajar

tanpa pengecualian. (Mulyadi, 2002 ).  Dari hasil audit yang dilakukan maka

auditor akan memberikan opini yang paling tepat dengan kondisi perusahaan

dan juga sesuai dengan kriteria dari lima opini yang diatas. Opini yang sering

diberikan biasanya wajar tanpa pengecualian (unqualified) dan opini ini

termasuk opini yang paling baik. Opini ini diberikan karena auditor meyakini,

berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah

bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Agoes

(2009;119).

2.4. Independensi

Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP: 2012) menyebutkan bahwa

independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi
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karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan

demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun,

sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan

kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Independensi menurut IAI dalam

pernyataan etika profesi no. 1: independensi berarti sikap yang diharapkan

dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi

dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan

objektifitas. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama

kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah

satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit.

Menurut Mulyadi (2010) independensi berarti bebas dari pengaruh,

tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain atau jujur

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

Dalam Buku “The Phylosophy of Auditing” karya Mautz dan Sharaf

yang dikutip oleh Sawyer (2006) memberikan beberapa indikator

independensi profesional bagi akuntan publik, sebagai berikut:

a.  Independensi dalam Program Audit

1)  Bebas dari intervensi manajerial dalam program audit.

2)  Bebas dari segala intervensi dalam prosedur audit.
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3) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang

memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

b.  Independensi dalam Verifikasi

1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan

karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.

2) Mendapat kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama

verifikasi audit.

3) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktifitas

yang diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti.

4)  Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.

c.  Independensi dalam Pelaporan

1)  Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari

fakta-fakta yang dilaporkan.

2) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan

dalam laporan audit.

3) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara

sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan

rekomendasi dalam interpratasi auditor.

4)  Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor

mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.
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2.5. Pengalaman

Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang

diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan

sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan (Loehoer, 2002).

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun

informal, atau dapat diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang

kepada suatu polah tingkah laku yang lebih tinggi (Ananing, 2006).

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan

kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin

terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin

banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya

semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja

(Simanjuntak, 2005:27)

2.6. Profesionalisme

Pengertian profesionalisme menurut Lee (1995) dalam Ikhsan (2007)

istilah professional digunakan untuk menunjukkan pengorganisasian

pekerjaan dalam bentuk institusi, dimana praktisi memiliki komitmen secara

jelas untuk melayani kepentingan publik dan menawarkan pada klien

pelayanan yang berhubungan dengan intelektualitas dan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitiannya, Ikhsan (2007) mengemukakan bahwa profesi

harus didasari oleh professional dan keahlian, professional memerlukan
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extensive training dan training tersebut dalam akademik atau teoritical, misal

job training dan pengalaman. Sedangkan keahlian atau special knowledge

dibutuhkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi. Seorang yang profesional di

dalam melakukan suatu profesi biasanya akan memiliki motivasi yang tinggi.

Sejalan dengan  hal tersebut, Soekmadidjaja (1989)  dalam Ikhsan (2007)

berpendapat bahwa karakter yang dimiliki oleh para profesional adalah

dorongan sangat tinggi untuk berprestasi, mempunyai keyakinan dan

keberanian untuk menampilkan prestasi terbaiknya, serta memiliki jiwa kreatif

dan inovatif.

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi

dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI

(Ikhsan dan Ishak, 2005), antara lain :

1)  Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari

perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam

terminologi filosofi.

2) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang

ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu

keharusan.

3)  Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi

para praktisi harus memahaminya.
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4) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus

tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan

proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

2.6.1. Profesionalisme dalam Pandangan Islam

Seorang dikatakan profesional jika ia mahir dalam bidang

pekerjaannya dimana ia mendapatkan penghasilan dari sana. Kemahiran ini

didukung dengan beberapa indikator dan kriteria, antara lain sebagai berikut :

1. Kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan.

2. Keterampilan yang mumpuni dan pengalaman di bidang tersebut.

3. Menghasilkan karya dan produk dibidang yang ditekuninya.

4. Mempunyai dedikasi dan etika kerja yang sungguh-sungguh.

Dalam Islam, profesionalitas semakna dengan ihsan dan itqon yang

sangat dianjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memotivasi umat Islam untuk

kerja yang professional dalam berbagai sisi kehidupan dan berbagai sarana

kerja. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu dengan

cara professional”. (HR Abu Hurairah)

Hadis lain yang menyatakan bekerja profesional didalam islam adalah:

“Sesungguhnya Allah mencintai seorang diantara kalian yang jika bekerja, maka ia

bekerja dengan baik.” (HR Baihaqi, dinilai shahih oleh Al Albani dalam

“Silsilah As Shahihah”)
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Seorang pekerja yang ikhlas dan profesional adalah ciri insan yang

cerdas dan ahli dalam melakukan sesuatu dan ahli dalam pekerjaannya,

mampu menunaikan tugas yang diberikan kepadanya secara  professional dan

sempurna, dan diiringi adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah SWT dalam

setiap  pekerjaannya, semangat yang penuh dalam meraih keridhaan Allah

dibalik pekerjaannya. Model pegawai atau buruh seperti tidak membutuhkan

adanya pengawasan dari manusia; berbeda dengan orang yang melakukan

pekerjaan karena takut manusia, sehingga akan menghilangkan berbagai

sarana yang ada, melakukan penipuan terhadap apa yang dapat dilakukan.

Adapun pegawai yang mukhlis, yang bekerja dibawah perasaan adanya

pengawasan oleh Dzat yang tidak pernah lengah sedikitpun, dan tidak ada

yang tersembunyi atas apa yang tersembunyi di dalam bumi dan di langit.

Islam tidak hanya melahirkan manusia yang sukses dari sudut pengamalan

agama saja, tetapi juga ingin melahirkan kesuksesan dalam kehidupan di

dunia dan akhirat. Diantara etika kerja menurut Islam yang apabila diterapkan

maka akan menghasilkan kinerja yang baik, yakni Kerja adalah Ibadah. orang

yang mampu menjaga kehormatannya dalam bekerja terutama secara moral

dan profesional, akan diberi kehormatan lebih tinggi lagi dalam bentuk

jabatan dan pangkat yang lebih tinggi, disegani dan statusnya dalam

masyarakat sangat dihormati.

Masalah profesionalisme ini juga sangat terkait dengan hak-hak

pegawai dalam Islam. Jika Allah telah mewajibkan kepada pegawai untuk
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bekerja dengan cara yang itqon (professional) dan cakap di dalamnya. Maka

baginya memiliki hak, sehingga menjadikan dirinya memiliki kehidupan yang

mulia, kokoh dan kuat. Dan diantara hak-haknya adalah : Tidak membebani

pegawai dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan dan tidak

memposisikannya pada pekerjaan yang berat yang tidak mampu

dilaksanakannya dan jika kita ingin memberikan pekerjaan yang berat maka

hendaknya kita membantunya dengan diri kita atau mencarikan orang lain

untuk dapat membantunya, Rasulullah SAW bersabda:

“Dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak

sanggup, namun jika kalian terpaksa membebaninya maka bantulah mereka”.

(HR. Bukhari)

2.7. Keahlian

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2012)

menyebutkan  bahwa  audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam  SPAP, 2012)

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya,

auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran

profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Keahlian  audit  mencakup seluruh pengetahuan auditor akan dunia

audit itu sendiri, tolak ukurnya adalah tingkat sertifikasi pendidikan dan
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jenjang pendidikan sarjana formal (Gusti dan Ali, 2008). Webster’s Ninth New

Collegiate Dictionary (1983) dalam Indah (2010) mendefinisikan keahlian

(expertise) sebagai keterampilan dari seorang ahli. Ahli (expert) didefinisikan

seseorang  yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan

yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan

pengalaman.

Definisi keahlian dalam bidang auditing pun sering diukur dengan

pengalaman (Mayangsari,2003). Pengertian keahlian menurut Bedard (1986)

dalam Murtanto (1999) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan procedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman

audit. Menurut Trotter dalam Mayangsari (2003), keahlian adalah

mengerjakan pekerjaan secara mudah, cepat, intuisi, dan sangat jarang atau

tidak pernah membuat kesalahan. Ashton (1991) dalam Mayangsari (2003)

mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi

diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan suatu

keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur

lain disamping pengalaman.

Komponen  keahlian  berdasarkan model yang dikembangkan oleh

Abdol Mohammadi  (1992) dalam Desyanti dan Ratnadi (2006) dapat dibagi

menjadi (1) komponen pengetahuan (knowledge component) yang meliputi

komponen  seperti pengetahuan  terhadap fakta-fakta, prosedur, dan

pengalaman; (2) ciri-ciri psikologis (pshycological traits) yang ditujukan
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dalam komunikasi, kepercayaan, kreativitas, dan kemampuan bekerja dengan

orang lain; (3) kemampuan berpikir untuk mengakumulasikan dan mengolah

informasi; (4)  strategi penentuan keputusan, baik formal maupun informal;

dan (5)  analisis  tugas yang dipengaruhi oleh pengalaman audit yang

mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan.

Prakteknya definsi keahlian sering ditunjukkan dengan pengakuan

resmi (official recognition) seperti kecerdasan partner dan penerimaan

konsensus (consensual acclamation) seperti pengakuan terhadap seorang

spesialis   pada industri  tertentu, tanpa adanya suatu daftar resmi dari

atribut-atribut  keahlian (Mayangsari, 2003). Shanteau (1987) dalam

Murtanto (1999) memberikan definisi operasional seorang ahli adalah

seorang yang telah diatur dalam profesinya sebagai orang yang memiliki

keterampilan dan kemampuan yang penting untuk menilai pada derajat yang

tinggi (Indah, 2010).

2.7.1. Keahlian dalam pandangan islam

Pandangan Islam dalam mengenai keahlian seseorang dalam bekerja

dapat kita temukan pada surah-surah dibawah ini :

39. Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,



31

sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan

mengetahui (Q.S. Az Zumar,39)

135. Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,

sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah

(di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini.

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan

keberuntungan. (QS. Al-an’am,135).

2.8. Skeptisme Profesional Auditor

SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik, 2012) menyatakan

skeptisme profesional auditor sebagai  suatu  sikap yang mencakup pikiran

yang  selalu  mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap

bukti audit. Shaub dan Lawrence (1996) dalam Gusti dan Ali (2008)

mengartikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut “Professional

scepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s duty to prevent or

reduce or harmful consequences of another person’s behavior…”. Skeptisme

profesional digabungkan ke dalam literature profesional yang membutuhkan
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auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material. Selain itu

juga dapat diartikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit

profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan

prilaku orang lain (SPAP, 2012).

Kee dan Knox’s (1970) dalam Gusti dan Ali (2008), dalam model

“Professional Scepticism Auditor” menyatakan  bahwa skeptisisme

profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor :

a.  Faktor-faktor kecondongan etika

Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap skeptisisme professional auditor. The American Heritage Directory

menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan

tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran

etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan

(Louwers, 1997 dalam Gusti dan Ali, 2008), termasuk dalam melatih sikap

skeptisisme profesional akuntan.

b.  Faktor-faktor situasi

Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme

profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko

tinggi (situasi irregularities) mempengaruhi  auditor  untuk  meningkatkan

sikap skeptisisme profesionalnya.

c.  Pengalaman
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Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor

dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya

waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt (1988)

dalam Gusti dan Ali (2008) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa

auditor yang berpengalaman akan membuat  judgement  yang relatif lebih

baik dalam tugas-tugas profesionalnya, dari pada auditor yang kurang

berpengalaman. Jadi seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih

tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang

kurang berpengalaman.

Skeptisme profesional yang dimaksud disini adalah sikap skeptis

yang dimiliki seorang auditor yang selalu mempertanyakan dan meragukan

bukti audit.  Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa penggunaan

kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk

melaksanakan skeptisisme profesional. Dapat diartikan bahwa skeptisisme

professional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran

profesional seorang auditor. Kemahiran profesional akan sangat

mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisime seorang

auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan berpengaruh pada

ketepatan pemberian opini auditor tersebut (Noviyanti, 2008).

2.9. Penelitian Terdahulu
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Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No Nama Penelitian Variabel Alat/Uji
Sampel

Hasil Penelitian

1 Tania
Kautsarrahmelia

(2013)

Variabel independen
: pengaruh
independensi,
keahlian,
pengetahuan
akuntansi dan
auditing serta
skeptisme
profesional auditor.
Variabel dependen :
terhadap ketepatan
pemberian opini
audit

Sampel : 67
responden dari

14 Kantor
Akuntan

Publik yang
berada di
wilayah
Jakarta.
Alat uji :
Regresi

Berganda

Bahwa variabel
pengetahuan akuntansi
dan auditing memiliki

pengaruh yang
signifikan terhadap

ketepatan pemberian
opini audit

2 Yulfa Zailia
(2013)

Variabel independen
: pengaruh etika,
profesionalisme, dan
pengalaman audit.
Variabel dependen :
terhadap ketepatan
pemberian opini

Sampel : 72
responden dari
14 Kantor
Akuntan
Publik yang
berada di
wilayah
Jakarta.
Alat Uji :
Regresi
Berganda

Profesionalisme dan
pengalaman audit
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
ketepatan pemberian
opini audit.

3 Aiman Akbar
(2012)

Variabel independen
: pengaruh
pelaksanaan
pemeriksaan Interim,
pembatasan lingkup
audit, dan
independensi.
Variabel dependen :
terhadap
pertimbangan opini
auditor

Sampel : 78
responden dari
Badan
Pemeriksaan
Keuangan
Republik
Indonesia
(BPK RI)
perwakilan
Provinsi Jawa
Barat.
Alat Uji :
Regresi Linier

Bahwa pemeriksaan
interim memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
pertimbangan opini
auditor
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Berganda
4 Arfin Ardian

(2013)
Variabel independen
: pengaruh skeptisme
profesional,etika,pen
galaman dan
keahlian audit.
Variabel dependen :
terhadap ketepatan
pemberian opini oleh
auditor

Sampel : 50
responden dari
Badan
Pemeriksaan
Keuangan
Republik
Indonesia
(BPK RI)
perwakilan
provinsi Riau.
Alat Uji :
Regresi
Berganda

Bahwa pengaruh
skeptisme
professional,etika,penga
laman dan keahlian
audit memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap pertimbangan
opini auditor.

5 RR. Sabhrina
Kushasyandita

(2012)

Variabel independen
: pengaruh
pengalaman,
keahlian, situasi
audit, etika dan
gender.
Variabel dependen :
Terhadap ketepatan
pemberian opini
auditor melalui
skeptisme
profesional auditor.

Sampel : 88
responden dari
Kantor
Akuntan
Publik “Big
Four” di
Jakarta.
Alat Uji :
Partial Last
Square (PLS)

Bahwa variabel gender
memiliki pengaruh
signifikan secara
langsung terhadap
ketepatan pemberian
opini dan situasi audit
berpengaruh signifikan
terhadap ketepatan
pemberian  opini
melalui skeptisme
professional auditor.

6 Tri Wahyuni
(2013)

Variabel independen
: Pengaruh skeptisme
professional, etika,

situasi audit,
pengalaman,
keahlian dan
independensi.

Variable dependen :
Terhadap ketepatan

pemberian opini
auditor.

Sampel : 33
responden dari

auditor
independen

yang bekerja
di KAP

Pekanbaru.
Alat uji :
Regresi

Berganda.

Bahwa pengaruh
skeptisisme profesional,

situasi audit,
pengalaman, dan

keahlian berpengaruh
signifikan terhadap

ketepatan pemberian
opini auditor.

Sedangkan etika dan
independensi tidak

berpengaruh signifikan
terhadap ketepatan

pemberian opini
auditor.

Sumber : Kumpulan Penelitian 2015

2.10. Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan uraian yang dimulai dari latar belakang, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan

pemberian opini. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi ketepatan

pemberian opini auditor adalah independensi, pengalaman, profesionalisme,

keahlian dan skeptisme profesional auditor, Kerangka pemikiran dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Skema Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

H4

H5 H6

Gambar 2.1

Sumber : Data Olahan 2015

2.11. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dapat

diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.11.1. Independensi Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor

Independensi (X1)

Profesionalisme (X3)

Pengalaman (X2)

Keahlian (X4)

Skeptisme Profesional
Auditor (X5)

Ketepatan
Pemberian Opini

Auditor (Y)
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Independensi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan

pemeriksaan akuntansi karena adanya kepercayaan dari klien dan para

pemakai laporan keuangan dalam hal membuktikan kewajaran penyusunan

laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus bersikap independen dari

berbagai kepentingan. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak

akan terpengaruh oleh pihak luar dalam mempertimbangkan  fakta  yang

ditemukan  dalam   pemeriksaan (Windarti, 2011).

Trianingsih (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Independensi merupakan aspek penting bagi profesionalisme akuntan

khususnya dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi. Hal ini

disebabkan karena pelayanan jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh

kepercayaan klien maupun publik secara luas dengan berbagai kepentingan

yang berbeda. Seorang auditor  yang memiliki  independensi yang tinggi

maka kinerjanya akan lebih baik dan dapat menghasilkan ketepatan

pemberian opini yang lebih baik pula. Berdasarkan pemaparan diatas,

hipotesis pertama dapat diajukan adalah :

H1 : Independensi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini

auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

2.11.2. Pengalaman Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor

Pengalaman  audit adalah suatu kemampuan yang diperoleh oleh

seorang auditor dalam melakukan tugas auditnya, semakin banyak seorang
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auditor  melaksanakan  tugas  auditnya baik dari segi waktu  maupun

banyaknya tugas yang ditanganinya. Maka akan semakin besar pula seorang

auditor mendapatkan pengalaman kerjanya, hal ini akan memberikan

pengaruh yang lebih baik bagi seorang auditor dalam  menghasilkan dugaan

dalam menjelaskan temuan audit dan mampu  memberikan judgement yang

lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang  jika melakukan pekerjan yang

sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik

dalam  menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-

hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga

dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan

pendapat  Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menyatakan bahwa penggunaan

pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara

berulang-ulang  memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan

yang terbaik. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis kedua dapat diajukan :

H2 : Pengalaman berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini

auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

2.11.3. Profesionalisme Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor

Sebagai seorang  yang profesional, auditor mempunyai kewajiban

untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik yang menggambarkan suatu

sikap atau hal-hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang

bersifat fundamental bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan.



39

Seseorang yang professional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar

karena diasumsikan bahwa seorang professional memiliki kepintaran,

pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang

dilakukan (Gunawan,2012).

Wahyudi dan Mardiyah (2006), menyatakan bahwa sebagai profesional,

akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap

klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat,

sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Penelitian juga dilakukan oleh

Herawaty dan Susanto (2009) yang menyatakan bahwa auditor professional

dalam mendeteksi kekeliruan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat

materialitas  dimana berarti  berpengaruh dalam ketepatan pemberian opini

audit oleh auditor. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis ketiga dapat

diajukan :

H3 : Profesionalisme berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini

auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau .

2.11.4. Keahlian Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor

Keahlian dan kemahiran profesional merupakan standar umum yang

harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya

(Boynton et. al., 2003). Menurut hasil penelitian Mayangsari (2003), pendapat

auditor yang ahli dan independen berbeda dengan auditor yang hanya memiliki

salah satu karakter tersebut atau tidak sama sekali memiliki kedua karakter

tersebut.  Jenis informasi yang digunakan oleh seorang ahli akan berbeda
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dengan jenis informasi yang digunakan oleh orang yang tidak ahli. Seorang

yang ahli dalam bidangnya dan terlatih independen, maka akan mendapatkan

temuan audit dengan baik. Mayangsari (2003) dalam penelitiannya menunjukan

keahlian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan pemberian

opini audit. Menurut Suraida (2005) kompetensi atau keahlian profesional

berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis keempat dapat diajukan :

H4 : Keahlian berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor

pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

2.11.5. Skeptisme Professional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini

Auditor

Skeptisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti

audit (Gusti dan Ali,2008). Menurut Sabrina dan Januarti (2012) skeptisisme

profesional auditor adalah sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam

melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik yang dipercaya oleh publik

dengan selalu mempertanyakan dan tidak mudah percaya atas bukti-bukti audit

agar pemberian opini auditor tepat. Auditor diharapkan dapat lebih

mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisme profesionalnya.

Skeptisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan

tugas audit, pemberian opini audit harus didukung oleh bukti audit kompeten

yang cukup, dimana dalam mengumpulkan bukti audit auditor harus senantiasa
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menggunakan skeptisme profesionalnya yaitu sikap yang mencakup pikiran

yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap

bukti audit (SPAP, 2001) agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai

dasar dalam pemberian opini akuntan. Kemahiran profesional auditor akan

sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga secara

tidak langsung skeptisme professional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan

pemberian opini oleh akuntan publik. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis

kelima dapat diajukan :

H5 :Skeptisme Profesional Auditor Berpengaruh Terhadap Ketepatan

Pemberian Opini Auditor Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

2.11.6. Independensi, Pengalaman, Profesionalisme, Keahlian Dan Skeptisme

Professional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor.

Penelitian mengenai ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan

publik pertama kali diteliti oleh Suraida (2005). Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara etika, situasi audit,

pengalaman, keahlian audit serta skeptisisme profesional auditor terhadap

ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Suraida (2005), Wahyudi dan Mardiyah (2006), Herawati

dan Susanto (2009), Singgih dan Bawono (2010), Gunawan (2012), serta

Sabrina dan Januarti (2012), maka diduga bahwa etika, profesionalisme dan

pengalaman audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan

pemberian opini akuntan publik. Penelitian Mayangsari (2000) Menemukan
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hasil bahwa keahlian dan independensi berpengaruh signifikan terhadap

ketepatan pemberian opini auditor. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis

keenam dapat diajukan :

H6 :Independensi, Pengalaman, Profesionalisme, Keahlian Dan

Skeptisme Profesional Auditor Berpengaruh Terhadap Ketepatan

Pemberian Opini Auditor Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.


