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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

(Jensen dan Meckling 1976), memandang hubungan antara manajer dan

pemilik dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi

kontrak antara satu pihak, yaitu pemilik (prinsipal), dengan pihak lain, yaitu agen.

Dalam kontrak, agen terikat untuk memberikan jasa bagi pemilik. Berdasarkan

pendelegasian wewenang pemilik kepada agen, manajemen diberi hak untuk

mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Karena kepentingan kedua

pihak tersebut tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara

prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diserahi wewenang untuk mengelola

perusahaan (Arie dan Hilda dalam Imal 2013).

Dalam konteks keagenan tersebut, dibutuhkan pihak ketiga yang independen

sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor

perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan

kepentingan prinsipal. Penggunaan auditor eksternal yang independen merupakan

mekanisme yang didorong oleh pasar, dengan tujuan untuk mengurangi agency cost

(Jensen dkk dalam Arie dan Hilda). Pemegang saham mengharapkan auditor untuk

dapat menekan kemungkinan terjadinya moral hazard yang dilakukan manajemen,

sehingga agency cost yang ditanggung pemegang saham akan berkurang. Namun

dari sudut pandang manajer, sejalan dengan morald hazard hypothesis dan kondisi
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asimetri informasi, manajer sejalan dengan morald hazard hypothesis dan kondisi

asimetri informasi, manajer cenderung memilih auditor yang memberi keleluasaan

untuk memilih prosedur akuntansi yang disukainya, namun sekaligus juga bersedia

memberi opini audit yang menguntungkan.

2.1.2 Teori sikap dan perilaku

Teori sikap dan perilaku (theory of attitudes and behavior) dikembangkan

oleh (Triandis 1980) yang menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh apa yang

orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan

(aturan-aturan sosial), apa yang mereka biasa lakukan (kebiasaan) dan dengan

konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap merupakan sebuah bangunan

hipotesis yang mewakili suatu derajat individu dari suka atau tidak suka untuk

sesuatu (Putri 2011 dalam Imal 2013).

Teori sikap dan perilaku ini dapat menjelaskan pengalaman kerja auditor,

independensi, kompetansi dan akuntabilitas yang baik. Seorang auditor profesional

akan bertindak sesuai dengan peraturan dan standar profesinya dalam melaksanakan

audit sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.1.3 Audit

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes 2012:4).
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Menurut (Konrath 2002:5) auditing adalah suatu proses sistematis untuk

secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang

kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat

keterkaitan antara asersi tersebut dan criteria yang telah ditetapkan dan

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2010:9) auditing secara umum adalah suatu

proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut

dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada

pemakai yang berkepentingan.

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan,

karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir

pemeriksaannya akan memeberikan pendapat mengenai kewajaran posisis keuangan,

hasil usaha, perubahan ekuitas dari laporan arus kas. Auditing merupakan salah satu

bentuk atestasi. Atestasi pengertian umumnya, merupakan suatu komunikasi dari

seoranng expert mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang.

a. Macam-Macam Audit

1. Audit Umum (General Audit) Dan Audit Keuangan (Financial Audit)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
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menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam

audit lapran keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan

keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntasi berterima umum.

Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis

berupa laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi

keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak (Mulyadi

2010:30).

Audit umum tidak termasuk jenis audit. Audit umum digunakan sebagai

istilah yang menggambarkan sifat. Sedangkan audit keuanagn mencakup elemen

keuangan seperti aktiva, hutang, dan modal. Istilah audit keuangan digantikan

dengan istilah audit atas laporan keuangan, yaitu audit yang dilakuakan untuk

memberikan pernyataan pendapat akuntan/auditor yang independen mengenai

kewajaran penyajian laporan keuangan auditan atas penggunaan dana dari

berbagai sumber.

2. Audit Operasional (Operational Audit)

Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit Atas Program dan Audit

Kinerja. Jenis audit kinerja secara subtansial tidak berbeda dengan audit

operasional yang didalamnya mencakup audit manajemen dan audit atas program.

Keseluruhan jenis audit tersebut mengandung unsur evaluasi tingkat efesiensi dan

efektivitas dalam suatu perusahaan.
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Auadit operasional merupakan rivew secara sistematik kegiatan

organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

Tujuan operasional audit adalah untuk:

1. Mengevaluasi kinerja

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

Pihak yang memerllukan audit operasional adalah manajemen atau pihak

ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta

dilaksanakannya audit tersebut (Mulyadi 2010;32).

3. Audit Kepatuhan (Complience Audit)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang

diaudit sesuai dengann kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan

umumnya dilaporkankepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Hasil audit

kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.

Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan (Mulyadi 2010;31).

Audit kepatuhan dilakukan untuk menemukan apakah perusahaan telah

mengikuti prosedur, tatacara serta peraturan dan regulasi  dari otoritas yang lebih

tinggi. Suatu audit kepatuhan pada perusahaan swasta dapat termaasaauk

penentuan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan oleh perusahaan (Sumber: Auditor Indonesia Online 2011).

b. Fungsi Audit

1. Fungsi audit eksternal
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Fungsi audit eksternal adalah menyatakan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berlaku

umum. Selain itu juga dapat menyatakan pendapat dan efektivitas pengendalian

atas pelaporrran keuangan (www.wikipedia.com).

2. Fungsi audit internal

Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilainan yang bebas yang

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya

untuk memberikan informasi kepada manajemen dengan menyajikan analisis,

penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar yang penting.

Dapat dikatakan bahwa audit internal berfungsi untuk memantau kinerja

pengendalian suatu organisasi, menelaah, mempelajari, dan menilai kegiatan

perusahaan serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan  (Dirmyah

2004 dalam Mufti Wirawan 2012).

2.1.4 Audit Sektor Publik

Menurut Mulyadi (2010:28) terdapat tiga tipe auditor yaitu:

1. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada

masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keungan yang dibuat

oleh kliennya.

2. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja diinstansi pemerintah

yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang

disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau

pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
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3. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan

negara maupun perusahaan swasta) yanng tugas pokoknya adalah menentukan

apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan terhadap

organisasi, menentukan efesiansi dan fektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta

menentukan keandalan informasi yang dihasilkanoleh berbagai bagian organisasi.

(Mulyadi 2010:5) Mengemukakan Audit mencakup pemerolehan dan

penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi

asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang menberikan

jasa audit disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap

laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat

mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua

hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai prinsip akuntansi

umum. Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif

atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis.

Pada dasarnya pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh

profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat yang bertujuan untuk

menialai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan, maka

dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara

kenyataan dengan yang seharusnya. Hal ini sesuai dengan apa yang yang tercantum

dari pernyataan (Mulyadi 2010:9) secara umum audit adalah suatu proses sistematis

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-
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pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau audit

sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang

bersifat nirlaba seperti sektor pernerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan

instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan Negara.

Auditor Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang

menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari

penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk

membandingkan antara kondisis yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit

Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan Negara, yang diatur

dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara.

Audit pada organisasi sektor publik telah menjadi isu yang penting dalam

rangka mewujudkan good governance. Auditing merupakan suatu investigasi

independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan sebuah

mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas didalam pengelolaan

sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau isntansi  pengelola aset

negara lainnya.

Tujuan Audit Sektor Publik dipertegas dalam UU No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangna Negara. UU ini
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menyataan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya

pengelolaan keuangan Negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku (accountingsimple, dalam wordpress.com,2011)

Auditor pada sektor publik juga sering disebut dengan auditor pemerintah.

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah

yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang

disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban

keuangan yang dutujukan kepada pemerintah.

Audit didefenisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan

bukti tentang informaasi yang dapat diukur mengenai sautu entitas ekonomi yang

dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan

melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan (Aresns & loetbbecke 2002). Meskipun audit hanya memiliki pengertian

yang teapt ketika digunakan dalam modifikasi yang terbatas, namun untuk audit

pajak ataupun audit keuangan, satu defenisi umum dapat dikemukakan sebagai

berikut:

“suatu proses sistematis secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-

bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadain ekonomi

guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut

dengan kriteria yang ada serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh

tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Sumber: Auditing

Concepts Commitee, 1972).
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Sedangkan, audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu

proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan

kelengkapan informasi yang idsajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi

sektor publik. Proses pengujian ini memungkinkan akuntan pulik independen yang

bersertifikat mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik

laporan keuangan organisasi mewakili posisi keaungan organisasi sektor publik dan

apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang

berterima umum atau Generally Accepted Accoounting Principles (GAAP). Di

Indonesia, PABU yang digunakan dalam audit untuk organisasi sektor publik adalah

Standar Audit Sektor Publik. GAAP ditetapkan oleh American Intitute Of Fsertified

Public Accountans (AICPA).

Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan oleh (Indara Bastian 2014:

5) tentang karakteristik audit, dari beberapa bagian perlu memperhatikan yaitu:

a) Objektivitas. Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan dan

juga berkualitas orang yang melakukan audit. Secara esensial, objektivitas berarti

bebas dari prasangka (freedom from bias).

b) Penyediaan dan evaluasi bukti-bukti. Hal ini berkaitan dengan pengujian yang

mendasari dukungan terhadap aseri ataupun representasi.

c) Asersi tentang kegiatan dan kejadain ekonomi. Hal ini merupakan suatu dekripsi

luas tentang subjek permasalahan yang diaudit.

d) Derajat hubungan kriteria yang ada. Hal ini artinya suatu audit memberikan

kecocokan antara asersi dengan kriteria yang ada.
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e) Memngomunikasikan hasil Secara sederhana, agar bermanfaat hasil audit perlu

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi dapat

dilakukan secara lisan maupun tulisan.

2.1.5 Pengalaman Kerja

(Sukriah dkk 2009 dalam andi yahya dan Yustriani 2012)

mengidentifikasikan experience/ pengalaman yaitu: pengalaman auditor dalam

melakukan audit yang dilihat dari segi lainnya bekerja sebagai auditor dan

banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Pengalaman adalah

keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan

sesuatu hal.

Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan

keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor.

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor

harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan

bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan

formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam

praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor

harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai

mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SA Seksi 210, SPAP, 2011).

Pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama

melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun

banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Hafifah Nasution 201) dalam Asep
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2013).

pengalaman berarti semakin tinggi tingkat pengalaman auditor semakin

tinggi pula tingkat kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman cenderung

memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap

pekerjaannya (Marietta dkk 2013). Pengalaman kerja juga sangat mempengaruhi

keputusan yang akan diambil. Semakin lama seorang auditor menekuni profesinya

maka akan semakin tepat dalam mendeteksi sebuah kesalahan. Sehingga akan dapat

meningkatkan kualitas hasil kerjanya (Ni Luh dkk 2014).

Pengalaman merupakan salah satu elemen dalam direksi kepakaran.

Penelitian yang dilakukan (DeZoort dalam Mufti Wirawan 2012) menggunakan

pengalaman sebagai kepakaran. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

pengalaman tidak lagi dianggap sebagai kepakaran melainkan sebagai sebuah ukuran

umum bagi kepakaran.pengalaman umum merupakan sebuah ukuran kepakaran

dalam bidang khusus yang tidak lengkap Bonner & lewis dalam Mufti Wirawan

(2012).

(Dian Indri Purnamasari 2005:3) memberikan kesimpulan bahwa seorang

karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan

dalam beberapa hal diantaranya, Mendeteksi kesalahan,  Memahami kesalahan dan

Mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi

pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan

mempengaruhi pelaksanakan suatu tugas. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan



27

jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang

yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

(Mulyadi 2010:25) jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia

harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior

yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh

pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya,

pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai

akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh

izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan

No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997)

2.1.6 Independensi

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal

yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa

harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan

organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar

umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab

untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat,

simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

(Arens dan Loebecke 2008: 817) mengkategorikan independensi kedalam

dua aspek, yaitu: independensi dalam kenyataan (independence in fact) dan

independensi dalam penampilan (independence in appearance). Independensi dalam
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kenyataan ada apabila akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak

bias selama audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi

pihak lain terhadap independensi akuntan publik.

Standar auditing seksi 220.1 (SPAP 2001) menyebutkan bahwa independen

bagi seorang auditor artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan

pekerjaanya untuk kepentingan umum. Oleh karna itu ia tidak dibenarkan memihak

kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang

dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat di perlukan

untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Elisha dan Icuk 2010 dalam Imal

2013).

(Arens, A. Alvi 2003), mendefenisikan independensi dalam audit berarti

cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi

atas hasil pengujian dan penyusunan laporan audit.

(Mulyadi 2010:26) Independensi berarti sikap mental yang beabas dari

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain.

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang

praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor

harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan

dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping iti, auditor tidak hanya berkewajiban



29

mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari

keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan

independensinya. Dengan demikian auditor harus benar-benar independen, ia masih

juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat inilah yang tidak mudah

pemerolehannya.

Dalam kenyataan auditor sering kali menemukan kesulitan dalam

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kal menggangu

sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit independen, auditor dibayar oleh

kliennya atas jasanya tersebut

2. Sebagai penjual jasa sering kali auditor mempunyai kecenderungan untuk

memuaskan keinginan kliennya

3. Mempertahankan sikap mental indeapenden sering kali dapat menyebabkan

lepasnya klien

Menurut (Messier Et Al 2005), independensi merupakan suatu istilah yang

sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang

mungkin mengganggu obyektivitas auditor. Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan

bahwa:

“Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan

pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan

pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa

bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam
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organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi.

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain:

a) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai

dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang

diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang

dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau

program yang diperiksa.

b) Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung

pada entitas atau program yang diperiksa

c) Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang

diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

d) Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

e) Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek

pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan

sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang

diperiksa.

f) Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu

program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah

2.1.7 Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara

kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan

tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi
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pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan,

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh

karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan,

pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu

organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi

yang memadai.

(Lee dan Stone dalam Efendy dan Atta 2010) mendefinisikan kompetensi

sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan

audit secara objektif. Sedangkan menurut Kamus Kompetensi (Loma dalam Alim

dkk 2007) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja

yang memungkinkan untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini

mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan

dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku sedangkan tingkah laku akan

menghasilkan kinerja. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh

auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Nursamsi dkk 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Murtanto 1998 dalam Atta 2014)

menunjukkan bahwa komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas :

(1) komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu

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

prosedur dan pengalaman, dan (2) Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan

berkomunikasi, kreativitas, kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
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2.1.8 Akuntabilitas

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal

yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa

harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan

organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar

umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab

untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat,

simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

(Arens dan Loebecke 2008: 817) mengkategorikan independensi kedalam

dua aspek, yaitu: independensi dalam kenyataan (independence in fact) dan

independensi dalam penampilan (independence in appearance). Independensi dalam

kenyataan ada apabila akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak

bias selama audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi

pihak lain terhadap independensi akuntan publik.

Standar auditing seksi 220.1 (SPAP 2001) menyebutkan bahwa independen

bagi seorang auditor artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan

pekerjaanya untuk kepentingan umum. Oleh karna itu ia tidak dibenarkan memihak

kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang

dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat di perlukan

untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Elisha dan Icuk 2010 dalam Imal

2013).
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(Arens, A. Alvi 2003), mendefenisikan independensi dalam audit berarti

cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi

atas hasil pengujian dan penyusunan laporan audit.

(Mulyadi 2010:26) Independensi berarti sikap mental yang beabas dari

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain.

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang

praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor

harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan

dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping iti, auditor tidak hanya berkewajiban

mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari

keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan

independensinya. Dengan demikian auditor harus benar-benar independen, ia masih

juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat inilah yang tidak mudah

pemerolehannya.

Dalam kenyataan auditor sering kali menemukan kesulitan dalam

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kal menggangu

sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit independen, auditor dibayar oleh

kliennya atas jasanya tersebut
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2. Sebagai penjual jasa sering kali auditor mempunyai kecenderungan untuk

memuaskan keinginan kliennya

3. Mempertahankan sikap mental indeapenden sering kali dapat menyebabkan

lepasnya klien

Menurut (Messier Et Al 2005), independensi merupakan suatu istilah yang

sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang

mungkin mengganggu obyektivitas auditor. Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan

bahwa:

“Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan

pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan

pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa

bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam

organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi.

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain:

a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai

dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang

diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang

dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau

program yang diperiksa.

b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung

pada entitas atau program yang diperiksa
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c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang

diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek

pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan

sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang

diperiksa.

f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu

program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.

2.1.9 Etika Auditor

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit

harus mengacu kepada Standar Audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat

bertujuan untuk mengatur hubungan antara : Auditor dengan rekan sekerjanya,

Auditor dengan atasannya, Auditor dengan objek pemeriksanya, dan Auditor dengan

masyarakat.

Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis

tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka,

masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab

menjadi komponen dan, untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka (Aprianti

2010).



36

Pengertian Etika menurut (Firdaus 2005 dalam Nursamsi dkk 2013) adalah

perangkat prinsip moral atau nilai. menurut (Maryani dan Ludigdo dalam Atta 2014)

mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang

mengatur tentang perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus

ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau masyarakat profesi. Auditor juga

harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu

pada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari standar audit (Lubis 2009).

(Aprianti 2010) menyatakan bahwa berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC,

maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan, sebaiknya didasari prinsip-prinsip

dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas

profesionalnya. Prinsip tersebut adalah integritas, objektifitas, independen,

kepercayaan, standar teknis, kemampuan profesional dan perilaku etika.

2.1.10 Kualitas Audit

Menurut (Boynton dkk 2002 dalam Imal 2013), Audit adalah suatu proses

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai

asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Ahyaruddin dalam Imal 2013).

Audit juga merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan
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menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

Para penggguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil

keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai

pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai

peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena

itu, kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor

dalam proses pengauditan (Indah dalam Imal 2013).

Menurut (De Angelo 1981), kualitas audit adalah probabilitas seorang

auditor, dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi dalam

sistem akuntansi klien. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada

kemampuan teknikal auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan,

profesionalisme dan struktur  audit  perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor

tersebut  melaporkan  penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor

(Ahyaruddin dalam Imal 2013).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang

dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar

auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (profesional qualities) auditor

independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan

penyusunan laporan auditor.
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1. Standar Umum: auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang

memadai, independepensi dalam sikap mental dan kemahiran profesional dengan

cermat dan seksama.

2. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan: perencanaan dan supervisi audit,

pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, dan bukti audit

yang cukup dan kompeten.

Standar pelaporan: pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistensian

penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam

laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara

keseluruhan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama
Penelitian

Judul Variabel Hasil Penelitian

Nursamsi
Dkk (2013)

Pengaruh
pengalaman
kerja,
independensi,
dan kompetensi
terhadap
kualitas audit
dengan etika
sebagai variabel
moderasi

Pengalaman kerja,
independensi,
kompetensi, etika
auditor,dan kualitas
audit

pengalaman kerja,
independensi, interaksi
pengalaman kerja dan
kepatuhan etika auditor,
interaksi independensi dan
etika auditor berpengaruh
terhadap kualitas audit

Norma Dan
Basuki (2012)

Pengaruh
kompetensi dan
independensi
terhadap
kualitas audit
dengan etika

Kompetensi,
independensi, etika
auditor, dan
kualitas audit

Kompetensi dan
independensi berpengaruh
positif terhadap kualitas
audit dengan etika auditor
sebagai variabel moderasi
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sebagai variabel
moderasi

Erwin Dan
Rusli (2013)

Pengaruh
keahlian,
independensi,
kecermatan
profesional,
dengan etika
sebagai
vaaariabel
moderasi
terhadap
kualitas auditor

Keahlian,
independensi,
kecermaatan
profesional, etika
auditor dan kualitas
auditor

Keahlian, independensi,
kecermatan profesional
berpengaruh positif
terhadap kualitas auditor
dengan etika sebagai
variabel moderasi

Atta Putra H
(2014)

Pengaruh
kompetensi,
independensi,
objektivitas,
akuntabilitas,
dan integritas
terhadap
kualitaas audit
dengan etika
sebagai variabel
moderasi

Kompetensi,
independensi,
objektiviatas,
akuntabilitas,
integritas, etika
auditor, dan
kualitas audit

Kompetensi,
independensi, objektivitas,
akuntabilitas, integritas
berrpengaruh positif
terhadap kualitas audit

Devi Aprianti
(2010)

Pengaruh
kompetensi,
independensi,
dan keahlian
profesional
terhadap
kualitas audit
dengan etika
sebagai variabel
moderasi

Kompetensi,
independensi,
keahlian
profesional, etika
auditor, dan
kualitas audit

Kompetensi,
independensi, keahlian
profesional berpengaruh
positif terhadap kualitas
audit dengan etika auditor
sebagai variabel moderasi

Ruslan
Ashari (2011)

Pengaruh
keahlian,
independensi,
dan etika
terhadap
kualitas auditor

Keahlian,
independensi, etika
dan kualitas audit

Keahlian, indepenedensi,
etika berpengaruh
signifikan terhadap
kualitas audit



40

2.3 Pandangan Islam Mengenai Audit

Dalam Alquran dijelaskan bahwa seorang auditor harus bersikap adil dan

bijaksana dalam melaksanakan profesionalismenya sebagai auditor tanpa melihat apa

dan siapa yang diaudit. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut :

Qs An-Nisaa’ 135:

ٓأَیُّھَا  ِمیَن بِ ٱلَِّذینَ ۞یَٰ ِ َولَۡو َعلَٰىٓ أَنفُِسُكۡم أَِو ٱۡلقِۡسطِ َءاَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّٰ َّ ِ ُشھََدٓاَء 

لَِدۡینِ  ُ إِن یَُكۡن َغنِیًّا أَۡو فَقِیٗرا فَ ٱۡألَۡقَربِیَنۚ وَ ٱۡلَوٰ َّ أَن ٱۡلھََوىٰٓ أَۡولَٰى بِِھَمۖا فََال تَتَّبُِعوْا ٱ

اْ َوإِن تَۡلوُ واْۚ تَۡعِدلُ  َ أَۡو تُۡعِرُضوْا فَإِنَّ ۥٓ َّ ١٣٥َكاَن بَِما تَۡعَملُوَن َخبِیٗرا ٱ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin,

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu

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

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu

kerjakan”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap apa yang akan dilakukan akan

dicatat menurut amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan setiap

perbuatan yang dilakukan. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih dekat

dengan takwa. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan

hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya harus selalu bersikap independen,
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jujur dan adil serta tegas di dalam menjalankan tugasnya, sebab begitu banyak yang

menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya.

Kemudian Allah berfirman dalam Qs Al-Hujaraat 6:

ٓأَیُّھَ  لَٖة ٱلَِّذینَ ایَٰ ا بَِجھَٰ َءاَمنُٓوْا إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنَبَٖإ فَتَبَیَّنُٓوْا أَن تُِصیبُوْا قَۡوَمۢ

ِدِمیَن  ٦فَتُۡصبُِحوْا َعلَٰى َما فََعۡلتُۡم نَٰ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Menurut pandangan Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan,

pengukuran, penilaian, dan penyajian harus berpedoman kepada Alquran dan Sunah

Rasul. Begitu juga dengan hal yang berhubungan dengan pemeriksaan, dimana

Alquran mengajarkan pentingnya fungsi pengawasan serta pemeriksaan (kontrol dan

audit) dalam sebuah kegiatan, terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Ayat ini dapat

diinterpretasikan dalam konteks akuntansi bahwa dalam aktivitas akuntansi, maka

seperti telah diketahui dalam berbagai literatur, hasilnya adalah informasi. Informasi

ini dapat berupa laporan keuangan ataupun laporan-laporan lain yang diperuntukkan

bagi pengguna informasi (stakeholders) untuk pengambilan keputusan (decision

usefulness). Informasi atau berita ini harus diperiksa dengan teliti oleh pihak yang

kompeten (dewan pengawas, auditor internal maupun eksternal) agar tidak
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menimbulkan informasi yang simpang siur atau misleading. (Zainal 2010 dalam Imal

2013).

Islam menempatkan etika sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh

perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi

tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Dalam Al-Qur’an surat Al-Qasasa

ayat 26 disebutkan bahwa:

ٓأَبَِت قَالَۡت  ھَُما یَٰ ٰ ٢٦ٱۡألَِمینُ ٱۡلقَِويُّ َجۡرتَ ۡٔ ٱۡستَ إِنَّ َخۡیَر َمنِ ِجۡرهُۖ ۡٔ ٱۡستَ إِۡحَد

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia

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

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

kuat lagi dapat dipercaya".

Yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan Islam

selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah SWT, kepada masyarakat dan diri

sendiri.

Profesi akuntan dianggap sebagai salah satu fardhu kifayah atau kewajiban

kolektif untuk menyediakannya akuntansi berarti mencatat, dalam arti luas

mengukur, dan mengalokasikan hak diantara berbagai pihak secara adil. Konsep

keadilan ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An Nahl ayat 90 dengan pengertian:

َ ۞إِنَّ  َّ نِ وَ ٱۡلَعۡدلِ یَۡأُمُر بِ ٱ ۡحَسٰ ٱۡلفَۡحَشآءِ َویَۡنھَٰى َعِن ٱۡلقُۡربَىٰ َوإِیتَإٓيِ ِذي ٱۡإلِ
٩٠یَِعظُُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَُّروَن ٱۡلبَۡغيِۚ وَ ٱۡلُمنَكرِ وَ 

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

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Maksudnya : “Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan mengerjakan

pekerjaan yang baik”

Surat dalam Al-qur’an khusus menuliskan bagaiman apabila kita tidak mengahargai

waktu, yaitu dalam surat Al-Ashr. Dalam surat ini Allah dengan jelas memperingatkan

kepada manusia (pribadi/kelompok) apabila ia tidak betul-betul memperhatikan waktu,

dengan ancaman kerugian (dalam hal ini kerugian mencakup secara materi maupun

immaterial) dan hal tersbut dapat terhindari apabila ia mampu menjaga komitmen

(amanu) dengan konsekwen menjalankan kewajibannya.Imam Ali mengatakan “ Waktu

adalah Pedang, apabila ia tidak tepat dimanfaatkan maka ia dapat melukai/membunuh

diri sendiri”.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non

formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada

suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup

perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman

dan praktik (Asih 2006 dalam Andi dkk 2013).

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja.

Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan
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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).

(Herliansyah 2006 dalam Andi dkk 2013) menyatakan bahwa secara

spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan

terhadap suatu tugas (job) atau pekerjaan. Hasil penelitian (Herliansyah dkk 2006)

menunjukan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan

terhadap judgment auditor. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan

pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih

baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami

teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai

hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam tersebut, sehingga dapat lebih

cermat dan berhati hati menyelesaikannya.

(Bornes & Lewis 2003 dalam Mufti Wirawan 2012) dinyatakan bahwa

da hubungan secara langsung antara pengalaman kerja auditor  terhadap terhadap

kualitas audit. Sedangkan (Libby & Tan dalam Mufti Wirawan 2010) menyatakan

bahwa pengalaman berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja kualitas audit

melalui. (Dezoort dalam Mufti Wirawan 2010)  menjelaskan mengenai hubungan

peningkatan pengalaman seorang auditor akan meningkat kan kualitas dari

keputusan. Pengalaman dianggap mempengaruhi kualitas audit karena pengalaman

mempermudah proses pembuatan keputusan. Selain itu, pengalaman seorang auditor

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja auditor enternal ketika menilai tugas
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terstruktur seperti penilaian kontrol rasio keuangan. Dengan demikian pengalaman

bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas audit baik bagi tugas berstruktur

maupun yang tidak berstruktur.

H1: pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.4.2 Pengaruh Interaksi Pengalaman Kerja  Dan Etika Auditor Terhadap

Kualitas Audit

(Marinus dkk. 1997 dalam Herliansyah dkk 2006) menyatakan bahwa

secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan

terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). (Purnamasari 2005 dalam Asih 2006 dan

Nursamsi 2013) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki

pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal

diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari

penyebab munculnya kesalahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Alia 2001 dalam

Lubis 2009 dan Nursamsi 2013) menyatakan ternyata pengalaman tidak berpengaruh

terhadap keahlian auditor, sehingga pengalaman tidak  berpengaruh pula terhadap

kualitas auditor. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hendro dan

Aida 2006 dalam Nursamsi 2013) yang menyatakan profesionalisme yang tinggi

akan membuat kebebasan auditor semakin terjamin.

Sesuai dengan standar umum dalam standar profesional akuntan publik

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi

yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan pengalaman

dalam industi-industi yang mereka audit. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau



46

lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup bagi pelaku auditor

(Mulyadi 2010;16). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan

yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengidentifikasikan

bahwa semangkin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan

semangkin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Ares dkk 2004).

H2: Interaksi pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit

2.4.3 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 atau simpulan, sehingga dengan

demikian pendapat atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan

objektivitas yang tinggi (Imal 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marrieta independensi berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif atau searah.

Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan

meningkatkan kualitas audit, artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor

memiliki independensi yang baik.

Menurut (Supriyono 1988 dalam Imal 2013), Independensi auditor

merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang

berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit
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yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Alim, 2007 dalam Imal 2013).

H3:  Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.4.4 Pengaruh Interaksi Independensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas

Audit

Penelitian yang dilakukan oleh (Alim dkk 2007 dalam Atta 2014)

menemukan bahwa ketika auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat

dalam aspek kinerja, maka kondisi ini mendorong manajemen untuk memaksa

auditor melakukan tindakan yang melawan standar, termasuk dalam pemberian opini.

Kondisi ini akan sangat menyudutkan auditor sehingga kemungkinan bahwa auditor

akan melakukan apa yang diinginkan oleh manajemen.

Namun menurut (Deis dan Giroux dalam Alim dkk 200) dan Atta 2014)

mengatakan bahwa pada konflik kekuatan, klien dapat menekan auditor untuk

melawan standar profesional dan dalam ukuran yang besaran kondisi keuangan klien

yang sehat dapat digunakan sebagai alat untuk menekan auditor dengan cara

melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat membuat auditor tidak akan dapat

bertahan dengan tekanan klien tersebut sehingga menyebabkan independensi mereka

melemah. Posisi auditor juga sangat dilematis sehingga mereka dituntut untuk

memenuhi keinginan klien sehingga auditor dapat melakukan tindakan yang

melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka. Hipotesis dalam penelitian

mereka terdapat argumen bahwa kemampuan auditor untuk dapat bertahan di bawah
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tekanan klien mereka tergantung dari kesepakatan ekonomi, lingkungan tertentu, dan

perilaku di dalamnya mencangkup etika profesional.

Seorang auditor yang dalam melaksanakan audit mendapatkan tekanan yang

sangat besar dari klien sehingga menyebabkan auditor tersebut melakukan tindakan

yang melawan pada standar profesional merupakan hal yang telah melanggar hukum.

Apabila seorang auditor telah melawan standar profesional yang telah ditetapkan,

maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor akan sangat rendah. Namun

semakin tinggi auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan

akan semakin tinggi. Sehingga hubungan antara independensi dan etika auditor dapat

mempengaruh kualitas audit yang dihasilkan tergantung dari situasi yang dialami

oleh seorang auditor dalam melakukan audit.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa

independensi dan etika auditor dalam melakukan audit mempunyai dampak

signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, hipotesis ke empat dapat

dirumuskan sebagai berikut:

H4: Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit

2.4.5 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pendangan lebih luas

mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak pengetahuan

mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah

secara lebih mendalam. Namun dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor
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akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Analisis

audit kompleks membutuhkan spektrum yang luas mengenai keahlian, pengetahuan

dan pengalaman (Harhinto 2004 dalam Atta 2014).

Seorang auditor dapat dikatakan berkompeten apabila dalam melakukan

audit memiliki ketrampilan untuk mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat,

intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan (Elfarini 2007 dalam

Atta 2014). Untuk dapat memiliki ketrampilan tersebut seorang auditor harus

menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencangkup aspek teknis dan formal.

Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya melakukan

perluasan melalui pengalaman dan praktik audit SPAP. Sehingga, seorang auditor

yang memiliki pengetahuan luas serta pengalaman yang banyak dalam melaksanakan

audit dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Penelitian (Sukriah dkk 2009 dalam Atta 2014) menyatakan bahwa semakin

tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin baik pula kualitas hasil

pemeriksaannya. Kemudian (Ermayanti 2009 dalam Atta 2014) mengemukakan

bahwa setiap auditor harus melaksanakan jasa profesioanlnya dengan hati-hati,

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan ketrampilan profesional.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa

kompetensi dalam melakukan audit mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas

audit. Oleh karena itu, dapat dibuat hipotesis bahwa:

H5: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
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2.4.6 Pengaruh Interaksi Kompetensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas

Audit

Seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi didalam melaksanakan

audit akan selalu taat pada prinsip audit serta patuh terhadap kode etik yang berlaku

untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Guna menunjang

profesionalisme sebagai akuntan publik maka seorang auditor dalam melaksanakan

audit harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan

standar pelaporan. Selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik

profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesi baik

dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum.

(Alim dkk 2007 dalam Atta 2014) mengembangkan atribut kualitas audit

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

atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang berkualitas sangat

penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawabnya

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

mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan menegakkan etika yang

tinggi (Alim dkk 2007 dalam Atta 2014).

Dalam menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi

seorang auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi

auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin

tinggi. Namun semakin rendah auditor mentaati etika auditor maka kualitas yang
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dihasilkan semakin rendah. Sehingga kompetensi dan etika auditor dapat

mempengaruh kualitas audit yang dihasilkan tergantung dari situasi yang dialami

oleh seorang auditor dalam melakukan audit.

Berdasarkan uraian ditas, memberikan bukti bahwa kompetensi dan etika

auditor dalam melakukan audit mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas

audit. Oleh karena itu, hipotesis ke dua dapat dirumuskan bahwa:

H6: Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan  terhadap kualitas

audit.

2.4.7 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

penelitian (Mardisar dan Sari 2007 dalam Andi dkk 2013), seseorang

dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan

mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan

seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah, dari hasil penelitian ini terbukti bahwa

untuk subjek yang memiliki akuntabilitas tinggi, setiap mengambil tindakan lebih

berdasarkan alasan-alasan yang rasional tidak hanya berdasarkan sesuatu itu mereka

senangi atau tidak.

Dengan demikian dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk

memberikan keterangan atau laporan terhadap tindakan yang telah dilakukan kepada

pemberi mandat. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntablitas tidak

terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktik-praktik

kemudahan pada pemberi mandat untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian,

akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan
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sebagai landasan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikis

yang membuat seseorang bertanggung jawab semua tindakan dan keputusan yang

diambil. Penelitian yang membuktikan adanya hubungan dan pengaruh akuntabilitas

seseorang terhadap kualitas pekerjaan (Andi dkk 2013).

H7: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.4.8 Pengaruh Interaksi Akuntabilitas Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas

Audit

Dalam melakukan audit terhadap klien, seorang auditor seharusnya

memiliki akuntabilitas yang tinggi guna menunjang profesional profesi mereka

sebagai akuntan publik. Akuntabilitas dalam hal ini yang harus dimiliki oleh auditor

yaitu: (1) tanggung jawab kepada klien, (2) tanggung jawab rekan seprofesi, dan (3)

tanggung jawab dalam praktik lain. Selain memiliki akuntabilitas yang tinggi, auditor

dalam melakukan audit juga perlu memperhatikan Standar Audit dan Kode Etik yang

menjadi acuan dalam pelaksanaan audit dan telah ditetapkan serta berlaku secara

umum yang tidak dapat dipisahkan dari standar audit (Lubis 2009 dalam Atta 2014).

Untuk dapat menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi

seorang auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi

auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin

tinggi. Namun semakin rendah auditor mentaati etika auditor maka kualitas yang

dihasilkan semakin rendah. Sehingga akuntabilitas yang dimiliki auditor dan etika

auditor dapat mempengaruh kualitas audit yang dihasilkan tergantung pada situasi

yang dialami oleh seorang auditor dalam melakukan audit.
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Variabel independen

(X1) Pengalaman Kerja

(X2) Independensi

(X3) Kompetensi

(X4) Akuntabilitas

Variabel Moderasi

(Z) Etika Auditor

Variabel Dependen

(Y) Kualitas Audit

H8: Interaksi akuntabilitas dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualita

audit

2.5 Kerangka Berfikir Dan Hipotesis Penelitian

Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja

dengan pengalaman yag lama sebagai auditor, menjaga independensi audit yang telah

ditetapkan dengan sebaik-baiknya kompetensi dalam pengetahuan dibidang

akuntansi dan auditing akuntabilitas yang tinggi. Hal ini untuk memenuhi permintaan

klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Sedangkan kualitas audit yang

diberikan oleh auditor dapat dipengaruhi secara langsung oleh faktor pengalaman

kerja, independensi, kompetensi, akuntabilitas dan etika auditor. Dari uraian diatas

dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Desain Penelitian
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Berdasarkan gambar diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H1:pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H2:interaksi pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit

H3:independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H4:interaksi independensi dan eetika auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit

H5:kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H6:interaksi kompetensi dan etika auditor  berpengaruh signifikan terhadap kualitas

audit

H7:akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

H8:interaksi akuntabilitasa dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit


