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ABSTRAK  

 

PENGARUH UNSUR UNSUR SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK KOTA PEKANBARU)  

 

 

OLEH:  

 

INDRA PURNAMA 

NIM. 11673102072 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian pengaruh yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian mutu yang terdiri 

dari tanggung jawab kepemimpinan kap atas mutu, ketentuan etika profesi yang berlaku, 

penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu , sumber daya 

manusia, pelaksanaan perikatan, pemantauan, dokumentasi yang mempengaruhi secara 

parsial maupun simultan terhadap kualitas audit. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Pekanbaru. Kuesioner 

yang disebarkan sebanyak 40 kuesioner dan yang diterima kembali sebanyak 38 kuesioner. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Setelah diuji 

dengan menggunakan SPSS versi 23 berdasarkan respon yang diperoleh dari 38 kuesioner 

yang dapat diolah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari tujuh unsur dalam sistem 

pengendalian mutu kantor akuntan publik, variabel tanggung jawab kepemimpinan kap atas 

mutu, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu , sumber 

daya manusia, pemantauan,  dan dokumentasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, sementara variabel ketentuan etika profesi yang berlaku dan 

pelaksanaan perikatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Secara simultan seluruh unsur-unsur sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik ini 

berprngaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasi yang dimiliki oleh variabel yang diamati adalah sebesar R
2
=0,979. 

Selanjutnya untuk nilai Adjusted R Square sebesar 0,974 Artinya adalah bahwa sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen setelah disesuaikan adalah 

sebesar 97,4%, sedangkan sisanya sebesar 2,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model ini. 

 
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik, Auditor, Kualitas Audit   
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ABSTRACT  

 

 THE EFFECT OF THE ELEMENTS OF THE QUALITY CONTROL SYSTEM OF 

THE PUBLIC ACCOUNTANT FIRM (KAP) ON THE QUALITY OF AUDIT 

(EMPIRICAL STUDY AT THE PUBLIC ACCOUNTANT FIRM, PEKANBARU 

CITY) 

 

BY:  

 

INDRA PURNAMA 

NIM. 11673102072 

 

 

This research is a quantitative research, namely influence research, which aims to 

determine the effect of elements of the quality control system consisting of leadership 

responsibility for quality, applicable professional ethics provisions, acceptance and 

sustainability of relationships with clients and certain engagements, human resources, 

implementation. engagements, monitoring, documentation that affect partially or 

simultaneously on audit quality. Sampling in this study is to use a purposive sampling 

approach. The population of this research is all auditors who work in the Public Accounting 

Firm (KAP) Pekanbaru City. There were 40 questionnaires distributed and 38 questionnaires 

were received back. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression. After 

being tested using SPSS version 23 based on the responses obtained from 38 questionnaires 

that can be processed, the researcher can conclude that of the seven elements in the public 

accounting firm's quality control system, the variable of leadership responsibility is the 

leadership of quality, acceptance and sustainability of relationships with clients and 

engagements In particular, human resources, monitoring, and documentation partially have 

a significant effect on audit quality, while the variables of applicable professional ethics 

provisions and engagement implementation partially do not have a significant effect on audit 

quality. Simultaneously all elements of the quality control system of this public accounting 

firm have a significant effect on audit quality. 2 = 0.979. Furthermore, the Adjusted R Square 

value is 0.974. This means that the contribution of the influence of the independent variable 

to the dependent variable after adjustment is 97.4%, while the remaining 2.6% is influenced 

by other variables not included in this model. 

 

Keywords: Quality Control System of Public Accounting Firm, Auditor, Audit Quality 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Dewasa ini, jasa akuntan publik berkembang sangat pesat, 

berkembangnya jasa akuntan publik ini tidak terlepas dari pengaruh kegiatan 

ekonomi yang semakin maju.  Hal ini menyebabkan tingginya permintaan dan 

kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, karenanya haruslah diantisipasi 

dengan lebih memperhatikan aspek kualitas audit. Aspek kualitas audit harus 

menjadi pertimbangan auditor, apalagi sampai dengan saat ini, belum ada yang 

mendefinisikan dengan pasti terkait seperti apa kualitas audit yang baik itu. 

Menurut Tandiontong (2015), faktor ketidakpastian berkaitan dengan laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dikurangi oleh audit yang 

berkualitas, ditambah juga semakin meningkatnya tuntutan klien terhadap 

kualitas jasa maka penting untuk meningkatkan kualitas jasa audit. 

Kualitas audit menurut Saputra (2015), adalah perikatan yang dilakukan 

sesuai dengan standar auditing yang dapat diterima secara umum yang dapat 

mendeteksi dan melaporkan salah saji material baik disengaja maupun tidak. 

Kualitas audit sendiri merupakan outcome dari suatu perikatan dan salah satu 

faktor yang dapat digunakan dalam menilai kualitas audit adalah kepatuhan atas 

standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Dalam 

menghasilkan audit yang berkualitas, auditor memerlukan pengetahuan 
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pengauditan (umum dan khusus), paham akan standar audit dan kode etik 

profesi, serta memahami sistem informasi akuntansi klien. Selain itu, auditor 

harus menjalani pelatihan yang mencakup aspek pendidikan umum dan aspek 

teknis, auditor yang lebih berpengalaman akan mempunyai pemahaman yang 

lebih baik terhadap laporan keuangan.  

 Pentingnya kualitas audit semakin jelas ketika melihat fenomena yang 

terjadi, diantaranya kasus yang melibatkan KAP beberapa tahun terakhir. 

Diantaranya Kasus yang menimpa KAP Purwantono, Suherman, dan Surja 

(mitra EY - Ernst & Young’s) Indonesia yang didenda senilai Rp 13,3 miliar 

oleh regulator Amerika Serikat karena dapat memberikan opini WTP ke salah 

satu perusahaan telekomunikasi tanpa didasari data yang akurat (Malik, 

https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-

13-miliar-di-as, akses pada 30 Oktober 2019), selanjutnya beralih ke kasus di 

Pekanbaru, Riau, yaitu KAP dinilai melakukan audit diluar kewenangan. 

Sidang kasus kredit fiktif BNI 46 Cabang Pekanbaru, Rabu, (13 Agustus 2014) 

dengan agenda keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Riau, 

Syafril, SH dan Zurwandi, SH. Dua orang saksi, Mesong Simanjuntak dan 

Haryanto didengarkan keteranganya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru di 

hadapan persidangan dipimpin Masrul, SH. Mesong dari Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Sinuraya mengatakan, pihaknya diminta melakukan audit laporan 

keuangan PT Barito Riau Jaya (BRJ). Sekaligus memeriksa perkebunan kelapa 

sawit yang diagunkan ke BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit 

https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as
https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as
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sebesar Rp 17 dan Rp 23 miliar. KAP Sinuraya memiliki spesifikasi mengaudit 

laporan keuangan perusahaan yang memiliki aset atau agunan hanya sampai Rp 

10 miliar. Namun KAP Sinuraya tidak mengetahui jika aset atau agunan yang 

dijaminkan ke bni tersebut lebih dari Rp 10 miliar. Sebab diketahui setelah 

pelaksanaan audit terakhir kali tahun 2008 dan KAP Sinuraya juga lalai karena 

tidak melakukan konfirmasi kepada Erson Napitupulu sebagai Direktur Utama 

PT BRJ. Sementara Haryanto mengatakan, perusahaannya menghitung aset PT 

BRJ yang diketahui BNI sebagai syarat pengajuan kredit kepada BNI 46 

Cabang Pekanbaru (Suluhriau.com, 2014). Karena kelalaian KAP tersebut 

dalam menjalankan prosedur audit, DepKeu menyatakan pembekuan tersebut 

dituangkan melalui keputusan menteri keuangan dan efektif berlaku mulai 19 

Oktober 2004. Akuntan Publik (AP) yang mendapat sanksi itu adalah Selamat 

Sinuraya dan Irawati Kusumadi sebagai akuntan publik dan kantor akuntan 

publik (KAP). Masing-masing dikenai sanksi pembekuan selama tiga bulan. 

 Sanksi pembekuan izin diberikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, 

AP dan KAP tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 24 Keputusan Menkeu 

nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana diubah 

dengan Keputusan Menkeu nomor 359/KMK.06/2003. 

Pasal yang dimaksud mewajibkan AP dan KAP mematuhi standar profesional 

AP, kode etik dan Standar audit kinerja. 

 (http://www.bpkp.go.id/berita/read/561/8180/Depkeu-Bekukan-Izin-Dua  

Akuntan-Publik.bpkp diakses pada 10 Februari 2020).   

http://www.bpkp.go.id/berita/read/561/8180/Depkeu-Bekukan-Izin-Dua%20%20Akuntan-Publik.bpkp
http://www.bpkp.go.id/berita/read/561/8180/Depkeu-Bekukan-Izin-Dua%20%20Akuntan-Publik.bpkp
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 Kasus lainnya ialah  dibekukannya izin selama 12 bulan terhadap Kasner 

Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh 

signifikan terhadap opini Laporan Audit Independen serta sanksi peringatan 

tertulis yang disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem 

Pengendalian Mutu dan KAP dilakukan reviu oleh BDO International Limited 

kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan pada kasus PT. 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Sukarno, 

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190628/9/938973/me

nkeu-jatuhkan-sanksi-auditor-laporan-keuangan-garuda-indonesia-ini 

rinciannya, akses 30 Oktober 2019).  

Kasus terakhir yang melibatkan akuntan publik Merliyana Syamsul, dan 

kantor akuntan publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) 

terkait audit yang dilakukannya pada tahun buku 2012-2016. Hasil pemeriksaan 

menyimpulkan bahwa akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum 

sepenuhnya mematuhi standar audit- Standar Profesional Akuntan Publik dalam 

pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Selain itu PPPK 

juga mencatat belum adanya kewajaran asersi keterjadiaan dan asersi pisah 

batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai 

terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respon atas resiko kecurangan. 

Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimilki oleh KAP 

mengandung kelemahan yang belum dapat melakukan pencegahan yang tepat 

atas ancaman kedekatan (kontan.co.id). 

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190628/9/938973/menkeu-jatuhkan-sanksi-auditor-laporan-keuangan-garuda-indonesia-ini%20rinciannya
https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190628/9/938973/menkeu-jatuhkan-sanksi-auditor-laporan-keuangan-garuda-indonesia-ini%20rinciannya
https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190628/9/938973/menkeu-jatuhkan-sanksi-auditor-laporan-keuangan-garuda-indonesia-ini%20rinciannya
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Kepatuhan terhadap standar audit dan standar profesional akuntan publik 

khususnya dalam penerapan sistem pengendalian mutu merupakan salah satu 

unsur dalam menilai kualitas audit. IAPI (2013), menyebutkan bahwa sistem 

pengendalian mutu memberikan pedoman untuk KAP dalam pelaksanaan 

pengendalian kualitas jasa atas hasil perikatan. 

Menurut SPM 1 (2013), sistem pengendalian mutu mengatur tanggung 

jawab KAP terhadap sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan 

assurance (reviu, audit, dan perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain 

assurance. Atas dasar tersebut juga, menurut standar audit dan standar 

profesional akuntan publik, penerapan sistem pengendalian mutu yang 

menjelaskan unsur sistem pengendalian mutu wajib diterapkan oleh KAP, serta 

hal yang terkait dengan implementasiannya secara efektif. 

Menurut Nurrohmah dan Aman (2016), menyebutkan melalui pengakuan 

dari BPKP ada 10 KAP yang melanggar SPAP, sejalan dengan hasil investigasi 

dari Indonesia Corruption Watch (ICW) atas KAP yang melakukan 

pelanggaran, hasilnya sebesar 70% serupa dengan temuan BPKP baik dari segi 

kelengkapan maupun kebenaran. Dari kasus-kasus tersebut, semakin membuat 

sistem pengendalian mutu KAP sangat diperlukan. Sejalan dengan Anggraeni 

dan Badera (2013), menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu adalah 

standar yang harus dimiliki oleh KAP yang dapat dijadikan pedoman 

pengelolaan KAP. 
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Dalam SPAP 2013, SPM terkandung dalam standar pengendalian mutu 1 

(SPM 1) dan standar audit (SA) 220. SPM 1 dan SA 220 menyatakan bahwa 

SPM terdiri dari kebijakan dan prosedur, yang kebijakan dan prosedur harus 

mencakup semua elemen yang ditentukan dalam standar. Kebijakan dan 

prosedur yang digunakan sebagai pedoman untuk kantor akuntan publik untuk 

mengontrol kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada di sistem 

pengendalian mutu diharapkan untuk meningkatkan kualitas audit kantor 

akuntan publik.  Hal ini berarti bahwa setiap KAP wajib menerapkan sistem 

pengendalian mutu yang menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu serta hal-

hal yang terkait dengan implementasi secara efektif pada sistem tersebut. 

Adapun unsur sistem pengendalian mutu terdiri atas: (1) Tanggung jawab 

kepemimpinan KAP atas mutu, (2) Ketentuan etika profesi yang berlaku, (3) 

penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, 

(4) Sumber daya manusia, (5) Pelaksanaan perikatan, (6) Pemantauan, dan (7) 

Dokumentasi (SPM 1 2013). 

Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan dari beberapa 

penelitian, diantaranya Ramadhani (2017) dan Permana & Satyawan (2019). 

Penelitian yang dilakukan Ramadhani et al. (2017) menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian mutu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Permana & Satyawan (2019) 
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menunjukkan unsur-unsur sistem pengendalian mutu secara simultan dan 

signifikan berpengaruh  terhadap kualitas hasil audit. 

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain, 

penelitian ini mengunakan unsur-unsur yang sama yakni SPM 1 yang terdapat 

pada SPAP 2013 dan Standar Audit (SA) 220 namun dipenelitian Ramadhani et 

al. (2017) menggunakan variabel moderasi yaitu komitmen profesional, 

selanjutnya penelitian ini menambah satu variabel yang belum di teliti oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Permana & Satyawan (2019) sehingga menjadi 

tujuh variabel yaitu tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan 

etika profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan 

klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, 

pemantauan dan dokumentasi. Selain itu tempat penelitian yang digunakan 

berbeda yaitu di kantor akuntan publik di Kota Pekanbaru 

Dari uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini 

karena cukup penting untuk mengetahui  apa saja unsur-unsur sistem 

pengendalian mutu kantor akuntan publik (KAP)  dan sejauh mana unsur-unsur 

tersebut mempengaruhi kualitas hasil audit. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Unsur-Unsur 

Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap 

Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor di Kantor Akuntan Publik 

Kota Pekanbaru)”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah tanggung jawab kepemimpinan kap atas mutu berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru?  

2. Apakah ketentuan etika profesi yang berlaku berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru? 

3. Apakah penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

auditor di KAP Kota Pekanbaru?  

4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru? 

5. Apakah pelaksanaan perikatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru? 

6. Apakah pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

auditor di KAP Kota Pekanbaru? 

7. Apakah dokumentasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

auditor di KAP Kota Pekanbaru? 

8. Apakah seluruh unsur sistem pengendalian mutu secara simultan 

bepengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Kota 

Pekanbaru? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dengan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tanggung jawab 

kepemimpinan kap atas mutu terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Kota Pekanbaru.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ketentuan etika profesi 

yang berlaku terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerimaan dan 

keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu terhadap 

kualitas audit pada Auditor di KAP Kota Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sumber daya manusia 

terhadap kualitas audit pada Auditor di KAP Kota Pekanbaru. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pelaksanaan perikatan 

terhadap kualitas audit pada Auditor di KAP Kota Pekanbaru. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemantauan terhadap 

kualitas audit pada Auditor di KAP Kota Pekanbaru.  

7. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dokumentasi terhadap 

kualitas audit pada Auditor di KAP Kota Pekanbaru.  

8. Untuk dan menganalisa mengetahui secara simultan pengaruh seluruh 

unsur sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit pada Auditor di 

KAP Kota Pekanbaru. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, 

diantaranya:  

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

penulis tentang bagaimana pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian 

mutu dan tekanan klien terhadap kualitas hasil audit yang dilakukan 

perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai kritikan dan saran agar 

perusahaan dapat memilih auditor atau KAP yang kompeten dan 

memberikan acuan kepada perusahaan bagaimana berinteraksi yang wajar 

kepada KAP. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi kantor akuntan publik auditor dalam meningkatkan penerapan sistem 

pengendalian mutu serta tingkat kepatuhan auditor terhadap pengendalian 

mutu yang tentunya berimbas pada meningkatnya kualitas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan.  

4. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi untuk digunakan dalam 
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penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan unsur-unsur pengendalian 

mutu dan tekanan klien terhadap kualitas hasil audit. 

5. Bagi Pustaka Akuntansi / Peneliti Selanjutnya 

Selain bermanfaat bagi berbagai pihak, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah jumlah koleksi perpustakaan akuntansi yang 

ada. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara faktor dalam diri auditor 

terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini akan membahas tentang: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, serta sistematika 

penelitian  

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dijadikan sebagai 

acuan hasil penelitian dasar dalam melakukan analisis, pembahasan 

hasil penelitian terdahulu, ayat pendukung atau pandangan islam 

akan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian yang berisi pendekatan penelitian, defenisi 

operasional variabel dan pengukuran variabel, lokasi penelitian, 
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populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta metode analisis data 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, pengolahan data, dan 

pembahasan hasil pengujian hipotesis 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian , keterbatasan dan saran-saran 

yang membangun untuk penelitian selanjutnya yang serupa di masa 

yang akan datang 
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BAB II  

LANDASAN TEORITIS  

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

  Dikembangkan oleh Jensen dan Meckling dalam Permana & Satyawan 

(2019), mendefenisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara 

agen dan prinsipal dalam suatu perusahaan, dimana hubungan agensi terjadi jika 

ada salah satu pihak (principle) menyewa pihak lain (agent) untuk 

mendelegasikan wewenangnya dalam membuat suatu keputusan kepada agen 

tersebut. Jika kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha 

untuk memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak 

akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik principal. Dengan tujuan 

memotivasi agen, maka principal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga 

mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak 

keagenan. Kontrak yang efesien merupakan kontrak yang memenuhi dua asumsi 

yaitu sebagai berikut : 

1. Agen dan principal memiliki informasi yang simetris artinya, baik agen 

maupun principal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama 

sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk 

kepentingan maupun keuntungan diri sendiri. 
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2. Resiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang 

berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang 

diterimanya. 

Dalam teori agensi, auditor menjadi pihak yang mejembatani kepentingan antar 

pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak manajer dalam mengelola 

keuangan perusahaan termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam 

upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Dari teori tesebut dapat 

disimpulkan bahwa auditor merupakan pihak yang dipekerjakan oleh pemegang 

saham untuk membantu mengaudit perusahaan, yang mana dalam menjalankan 

prosedur audit harus memperhatikan standar-standar yang diantaranya ialah 

pengendalian mutu. Dalam menjalankan tugasnya, auditor selaku delegasi dari 

pihak prinsipal haruslah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan guna 

menjamin dan meningkatkan kualitas atas jasa audit yang diberikannya. Prosedur 

ini tertuang dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik ) dan juga SA 

(Standar Audit) yang didalamnya memuat Sistem Pengendalian Mutu serta hal 

hal yag terkait dengan implementasi secara efektif pada sistem tersebut. 

2.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

 Menurut Lunenburg (2012) Teori kepatuhan merupakan sebuah 

pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari 

model klasik dan partisipasi manajemen. Kepatuhan dapat berarti bersifat patuh, 

ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau aturan. Dalam kepatuhan yang dinilai 

ialah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan 



 

15 
 

 

undang undang yang berlaku. Kepatuhan menentukan apakah pihak yang 

melakukan audit dalam hal ini adalah auditor telah mengikuti prosedur, standar, 

dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan 

untuk menentukan apakah yang diperiksa atau diaudit sesuai dengan kondisi, 

peraturan dan perundang-undangan tertentu.  Teori kepatuhan dapat mendorong 

individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya pada auditor 

yang  berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, 

akuntan publik harus patuh terhadap standar audit dan standar profesional 

akuntan publik. Selanjutnya dalam PP Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan 

imbalan jasa audit laporan keuangan  menyebutkan bahwa setiap KAP dan 

elemennya harus menjaga kompetensi melalui pelatihan professional 

berkelanjutan, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. 

2.3 Kualitas Audit 

 Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, 

jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan 

mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (judgement) 

yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. 

Selanjutnya IAI Menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan 

berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu 
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(SPAP, 2015; 150:01). Sejalan dengan hal tersebut IAPI telah mengeluarkan 

keputusan dewan pengurus IAPI Nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator 

kualitas audit pada KAP yang menyebutkan ada 8 indikator yaitu kompetensi 

auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci 

perikatan, sistem pengendalian mutu, hasil reviu mutu atau inspeksi pihak 

eksternal dan internal, rentang waktu perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, 

serta kebijakan imbal jasa.  

Selanjutnya, Menurut Rizal dan Liyundira (2016), Kualitas audit merupakan 

semua kemungkinan dimana auditor saat melakukan perikatan dapat menentukan 

pelanggaran yang terjadi dalamsistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan. Menurut Saputra (2015), kualitas audit adalah audit 

yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang dapat diterima secara umum 

yang dapat mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan 

keuangan termasuk pengungkapan terkait baik yang disebabkan oleh kesalahan 

atau penipuan, mampu memberikan jaminan pengendalian internal, dan mampu 

memberikan peringatan tentang kekhawatiran yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2007 Mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN). Kualitas audit diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut (Efendy, 

2010): 

a. Kualitas Proses (keakuratan temuan audit, sikap skeptisme). Besarnya 

manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan tidak terletak pada temuan 
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pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi  yang dibuat, tetapi 

terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang 

diperiksa. Selain itu audit harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan 

prosedur dan mempertahankan sikap skeptisme. 

b. Kualitas hasil (nilai  rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit). 

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggun jawab untuk menindak 

lanjuti rekemondasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan 

sistem informasi untuk  memantau status tindak lanjut atas rekomendasi 

pemeriksa. 

c. Kualitas tindak lanjut hasil audit. Pemeriksa wajib merekomendasikan 

agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi 

pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan 

yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk 

menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan. 

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat  disimpulkan 

bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana 

auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya 

dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan 

publik yang relevan. 
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2.4  Sistem Pengendalian Mutu (SPM) 

Sistem pengendalian mutu merupakan standar yang wajib dimiliki sebuah 

Kantor Akuntan Publik yang dijadikan pedoman dalam hal akuntansi dan 

pelaksanaan. Secara detail dalam SPAP 2013 tertuang SPM 1 dan Standar 

Audit (SA) 220, menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu terdiri dari 7 

(tujuh) elemen yaitu: (1) Tanggung jawab kepemimpinan kap atas mutu, (2) 

Ketentuan etika profesi yang berlaku, (3) Penerimaan dan keberlanjutan 

hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, (4) Sumber daya manusia, (5) 

Pelaksanaan perikatan, (6) Pemantauan dan (7) Dokumentasi 

2.4.1 Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu  

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat 

mengakui pentingnya mutu dengan mendukung budaya internal saat 

melaksanakan suatu perikatan, dan dalam kebijakan tersebut 

pimpinan KAP harus bertanggung jawab atas mutu KAP secara 

keseluruhan selanjutnya KAP Juga harus menetapkan kebijakan dan 

prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab 

operasional atas SPM dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan 

kemampuan yang cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan 

untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut (SPM 1, 2013). 

Tindakan rekan perikatan  dan pesan yang tepat kepada anggota lain 
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tim perikatan dalam mengambil tanggung jawab keseluruhan atas 

mutu setiap perikatan audit, menekankan :  

a. Pentingnya mutu audit atas : 

1. Pelaksanaan pekerjaan yang mematuhi standar profesi serta 

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku  

2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutu KAP yang berlaku  

3. Penerbitan laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya; dan 

4.  Kemampuan tim perikatan untuk menyampaikan hal-hal yang 

menjadi perhatiannya tanpa rasa takut terhadap hal-hal yang 

dapat merugikan dirinya 

b. Fakta bahwa mutu merupakan hal yang esensial dalam 

melaksanakan perikatan audit (SA 220) 

2.4.2 Ketentuan etika profesi yang berlaku  

KAP Ketentuan etika profesi yang berlaku KAP harus 

merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat meyakinkan bahwa 

KAP dan personelnya telah mematuhi semua ketentuan etika profesi 

yang berlaku. Dalam unsur ini  etika profesi yang paling ditekankan 

ialah Independensi. Hal ini mengharuskan KAP untuk: 

a. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan 

keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya, serta jika 

relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi 
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ketentuan Independensi (termasuk personil jaringan KAP), untuk 

menjaga independensinya sesuai dengan etika profesi yang 

berlaku.  

b. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur 

tentang keharusan setiap rekan perikatan memberikan informasi 

yang relevan kepada KAP mengenai perikatannya, keharusan 

untuk segera memberitahukan kepada KAP mengenai kondisi 

dan hubungan yang dapat menciptakan ancaman terhadap 

independensi. 

c. Menginformasikan secara relevan, mengumpulkan dan 

mengkomunikasikan kepada personel KAP yang tepat. 

d. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelanggaran atas 

ketentuan  independensi dapat diketahui, dan untuk 

memungkinkan KAP menentukan tindakan pencegahan yang 

tepat dalam menangani pelanggaran tersebut. 

e. Sekurang kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus 

memperoleh konfirmasi tertulis mengenai kepatuhan terhadap 

kebijakan dan prosedur independensi dari personel KAP (SPM 1, 

2013).  
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2.4.3 Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu   

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan dalam 

penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu, yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa KAP 

hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan 

perikatan jika: (1) KAP memiliki kompetensi, sumber daya, dan 

waktu untuk melaksanakan perikatan, (2) KAP dapat mematuhi 

ketentuan etika profesi, dan (3) KAP telah mempertimbangkan 

integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat 

mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya 

integritas klien tersebut. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur tersebut 

harus mengatur : (1) KAP harus memperoleh informasi yang 

dianggap perlu sebelum menerima perikatan dari suatu klien baru. (2) 

Jika KAP mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentigan 

dalam penerimaan perikatan dalam penerimaan perikatan dari suatu 

klien baru atau klien yang ada, maka KAP harus menentukan tepat 

tidaknya menerima perikatan tersebut. (3) jika isu yang terkait 

dengan penerimaan klien atau perikatan telah teridentifikasi, dan 

KAP telah memutuskan untuk menerima dan melanjutkan hubunan 

dengan klien atau suatu perikatan tertentu, maka KAP harus 

mendokumentasikan bagaimana isu tersebut diselesaikan. 



 

22 
 

 

Kemudinan KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur atas 

keberlanjutan suatu perikatan dan hubungan dengan klien untuk 

menangani suatu kondisi yang dapat menyebabkan KAP untuk 

menolak perikatan seandainya informasi terkait tersedia lebih awal 

(SPM 1, 2013).  

2.4.4 Sumber daya manusia  

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP telah memiliki 

total personil yang cukup atas kemampuan, kompetensi, dan 

komitmen terhadap prinsip etika profesi untuk: (1) Melaksanakan 

perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku, dan (2) Menerbitkan laporan yang tepat 

dengan kondisinya, selanjutnya KAP harus melimpahkan tanggung 

jawab atas setiap perikatan kepada seorang rekan perikatan dan harus 

menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatu hal hal berikut: 

(1) Identitas dan peran dari rekan perikatan tersebut dikomunikasikan 

kepada anggota manajemen kunci klien dan pihak klien yang 

bertanggung jawab atas tata kelola,  (SPM 1, 2013). 

2.4.5 Pelaksanaan perikatan  

KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat 

memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan 

sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta telah 
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mengeluarkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Prosedur dan 

kebijakan tersebut yaitu: (1) Hal yang relevan untuk mendukung 

konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan, (2) Tanggung jawab 

atas penyeliaan, dan (3) Tanggung jawab atas penelaahan. Didalam 

unsur ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan KAP 

yaitu : 

a. Konsultasi 

b. Penelaahan pengendalian mutu perikatan 

c. Dokumentasi penelaahan pengendalian mutu perikatan 

d. Perbedaan pendapat 

e. Dokumentasi perikatan (SPM 1, 2013) .  

2.4.6 Pemantauan  

KAP harus merumuskan suatu proses pemantauan yang 

didesain untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang 

berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan 

memadai. Proses pemantauan tersebut harus: (1) Mencakup evaluasi 

dan pertimbangan berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu 

KAP, (2) Memberikan tanggung jawab terhadap proses pemantauan 

hanya kepada rekan atau individu lain di dalam KAP atau di luar 

KAP yang memiliki wewenang dan pengalaman yang cukup dan 

tepat, dan (3) Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang 
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melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan 

dalam inspeksi perikatan.  (SPM 1, 2013). 

SPM 1 mengisyaratkan KAP untuk menetapkan suatu proses 

pemantauan yang dirancang untuk menyediakan asurans dan 

memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan sistem 

pengendalian mutu relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif. 

Dalam mempertimbangkan definisi yang mungkin mempengaruhi 

perikatan audit, rekan perikatan perlu mempertimbangkan tindakan 

yang dilakukan oleh KAP untuk mengatasi situasi tersebut yang 

dianggap memadai olehnya dalam konteks audit. Suatu definisi 

dalam sistem pengendalian mutu KAP belum tentu mengindikasikan 

bahwa suatu perikatan audit tertentu tidak dilaksanakan sesuai 

dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku, atau bahwa laporan auditor tidak sesuai dengan kondisinya 

(SA 220) 

2.4.7 Dokumentasi  

KAP harus merumuskan suatu proses dokumentasi yang dapat 

membuktikan berjalannya setiap unsur dari sistem pengendalian 

mutu yang memerlukan pertimbangan dan pemenuhan beberapa 

faktor yaitu ukuran KAP dan jumlah kantor serta sifat dan kerumitan 

praktik dalam organisasi KAP (SPM 1, 2013).  
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Auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi 

audit :  

a. Isu yang yang diidentifikasi yang berkaitan dengan kepatuhan 

terhadap ketentuan etika yang relevan dan bagaimana isu tersebut 

diselesaikan  

b. Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi 

yang berlaku bagi perikatan audit dan setiap diskusi dengan KAP 

yang relevan untuk mendukung kesimpulan tersebut.  

c. Kesimpulan yang ditarik tentang penerimaan dan keberlanjutan 

hubungan dengan klien dan perikatan audit  

d. Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang ditarik dari 

konsultasi yang dilakukan selama pelaksanaan perikatan audit. 

 Untuk perikatan audit yang ditelaah, penelaah pengendalian 

mutu perikatan harus mendokumentasikan bahwa:  

a. Prosedur yang di harus kan oleh kebijakan dalam penelaahan 

pengendalian mutu perikatan yang telah dilaksanakan  

b. Penelaahan pengendalian mutu perikatan telah diselesaikan pada 

atau sebelum tanggal laporan auditor. 

c. Penelaahan tidak menemukan adanya hal-hal yang  tidak 

terselesaikan yang dapat menyebabkan penelaahan percaya 

bahwa pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan 

dan kesimpulan yang ditarik tidak tepat.  
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2.5 Teori Menurut Pandangan Islam 

Dalam Islam semua tindakan dalam berperilaku sudah diatur, diawasi dan 

akan dipertanggung jawabkan kelak yang keseluruhannya telah tertuang didalam 

Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga seseorang dalam melakukan suatu tindakan 

lebih terarah dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya karena akan setiap 

apa yang kita lakukan selau diawasi dan dicatat sesuai dengan apa yang kita 

kerjakan agar suatu saat tidak menyebabkan kerugian pada orang 

lain/sekelompok orang. 

Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur’an dalam surah At-Taubah Ayat 105 Allah 

SWT berfirman: 

                                   

                   

Artinya : "Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah 

9: Ayat 105) 
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Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk bekerja dengan baik 

dan penuh tanggungjawab karena apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah 

SWT, dan pekerjaan tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. 

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa seorang auditor dalam melakukan 

pekerjaannya haruslah professional, bertanggung jawab dan mengikuti etika 

dan norma atau peraturan yang berlaku karena Allah SWT senantiasa melihat 

apa yang kita kerjakan. Perilaku tanggung jawab, etika, perikatan hingga 

dokumentasi tesebut merupakan bagian dari pengendalian mutu karena kelak 

akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. 

  Dalam ayat lain juga dijelaskan : 

                             

Artinya: "Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat 

(perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Infitar 

82: Ayat 10-12). 

Ayat tersebut mengisyaratakan bahwa seorang auditor dalam melakukan 

pemeriksaan haruslah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, yakni 

harus sesuai dengan sistem pengendalian mutu karena disisi kita senantiasa ada 

malaikat yang mengawasi apa yang kita kerjakan, yang nantinya akan kita 

pertanggung jawabkan diakhirat kelak 
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 Kemudian dalam ayat lainnya dijelaskan : 

                           

      

Artinya : “pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada 

Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa 

yang dahulu mereka usahakan.” (QS Yasin 36: Ayat 65). 

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang auditor dalam 

melakukan proses audit dari mulai perikatan audit hingga penilaian kewajawan 

laporan dalam bentuk opini hendaklah dengan mengedepankan kebaikan, kehati 

hatian dan penuh tanggung jawab dengan cara menjalankan seluruh prosedur 

mulai dari sistem pengendalian mutu KAP dan prosedur lainnya dengan 

menjunjung nilai amal ma’ruf nahi mungkar karena nantinya seluruh apa yang 

kita kerjakan akan dipertanggung jawabnkan mulai dari tangan hingga kaki 

sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat didunia. 

2.5.1 Teori Hisbah dan Kaitannya dengan Unsur-unsur Sistem Pengendalian 

Mutu 

Dalam syariat islam terdapat Teori Hisbah, teori hisbah ialah 

menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), 
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dan melarang kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan 

(Mawardi, 2006: 398). Allah SWT berfirman : 

                           

                  

Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. 

." (QS. Ali Imran 3: Ayat 104) 

Sesuai dari konsep sistem pengendalian mutu dan kualitas audit 

bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan dalam proses audit tentunya 

bertujuan untuk memberikan laporan yang sebenar benarnya, ini sesuai 

dengan konsep hisbah yakni menyerukan.kebaikan agar terciptanya 

laporan hasil audit yang baik dan relevan. 

Seluruh unsur dalam sistem pengendalian mutu KAP mulai dari 

variabel pertama yaitu tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu 

yang menjelaskan pentingnya kepemimpinan KAP guna memotivasi 

bawahnnya untuk terus mengutamakan mutu dalam pelaksanaan proses 

audit ini merupakan serangkaian bentuk penyeruaan terhadap kebaikan. 
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Variabel lainnya yaitu ketentuan etika profesi yang berlaku menyangkut 

tentang kode etik dalam menjalankan proses audit sesuai dengan 

peraturan dan regulasi yang ada, tentu ini merupakan bentuk penegakan 

kebenaran agar terciptanya kualitas audit laporan yang baik relevan dan 

apa adanya tentunya profesionalisme dan kode etik elemen KAP harus lah 

baik pula. Variabel selanjutnya yaitu penerimaan dan keberlanjutan 

hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang menjelaskan tentang 

proses penerimaan klien haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian 

dengan melihat integritas dan informasi penting dari klien guna menjaga 

profesionalitas sebuah KAP dan menjamin kualitas audit, ini juga 

merupakan bentuk dari kegiatan untuk menegakkan kebaikan dan 

kebenaran  sesuai dengan konsep hisbah. Seperti halnya variabel 

sebelumnya, untuk sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, 

pemantauan dan dokumentasi merupakan proses yang harus dikerjakan 

dan ditaati oleh setiap KAP guna menjamin kualitas jasa audit yang 

dihasilkan baik dan relevan, disisi lain dengan menegakkan unsur unsur 

ini berarti KAP juga telah menegakkan kebaikan guna menilai sebuah 

laporan pengauditan apakah sudah benar ataupun menyalahi aturan.  

Dengan memahami konsep hisbah maka jelas adannya keterkaian 

antara unsur-unsur sistem pengendalian mutu dan juga kualitas audit 

dengan konsep hisbah itu sendiri. Mengingat hal tersebut maka sebuah 

keharusan dalam KAP untuk terus menyerukan kebaikan dan melarang 
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kemungkaran atau keburukan, untuk itu perlu melihat dan memperhatikan 

beberapa syarat menjadi petugas atau pelaksana al-hisbah atau disebut 

mustahib (al-Mustahib). Adapun syaratnya yang harus dimiliki mustahib 

dalam al-Ahkam ash-Sultaniyyah yaitu harus orang yang merdeka, adil, 

mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan 

mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang 

terlihat. Syarat syarat tersebut haruslah diterapkan dalam proses audit 

oleh setiap KAP guna menjalankan tugas sebagai mustahib sehingga 

dapat terus menyerukan kebaikan dan juga melarang segala bentuk 

penyimpangan ataupun pelangkaran yang menjerumuskan kepada 

kemungkaran. 
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2.6 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1 Permana & 

Satyawan 

(2019) 

Pengaruh Unsur-

Unsur Sistem 

Pengendalian 

Mutu KAP 

Terhadap 

Kualitas Hasil 

Audit 

Menggunakan 

variabel yang 

sama yaitu 

Tanggung jawab 

kepemimpinan 

KAP atas mutu, 

etika Ketentuan 

profesi yang 

berlaku, 

Penerimaan dan 

keberlanjutan 

hubungan dengan 

klien dan perikatan 

tertentu, Sumber 

daya manusia, 

Pelaksanaan 

perikatan, dan 

Pemantauan 

Tidak terdapat 

variabel 

Dokumentasi 

Hasil penenlitian 

menunjukkan secara 

pasial  tanggung 

jawab 

kepemimpinan KAP 

atas mutu 

penerimaan dan 

keberlanjutan 

hubungan dengan 

klien dan perikatan 

tertentu , dan 

pelaksanaan 

perikatan 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. Sedangkan 

secara parsial 

ketentuan etika 

profesi yang 

berlaku sumber 

daya manusia, dan 

pemantauan tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. 
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2 Ramadhani, et 

al., RJOAS, 

12(72), 

December 

2017: 33-41 

Effect Of Quality 

Control System 

On Audit Quality 

With 

Professional 

Commitments As 

A Moderation 

Variable 

Menggunakan 

veriabel yang 

sama yaitu tujuh 

unsur-unsur sistem 

pengendalian mutu 

Terdapat 

variabel 

moderasi yaitu 

Professional 

Commitments 

Leadership 

responsibilities for 

quality on audit, 

relevant ethical 

requirements, 

acceptance and 

continuance of 

client relationships 

and certain 

engagements, 

assignment of 

engagement team, 

engagement 

performance, 

monitoring, and 

documentation, only 

Relevant ethical 

requirements affect 

audit quality.  

3 Erdiani 

(2018) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Mutu Dan Time 

Budget Pressure 

Terhadap 

Kualitas Audit  

Pada Kantor 

Akuntan Publik  

Di Kota Medan. 

Pada penilitian ini 

sama-sama 

meneliti tentang 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu 

 

Secara 

keseluruhan 

variabel yang 

digunakan 

berbeda 

karena 

menggunakan 

standar yang 

berbeda, 

penelitian ini 

menggunakan 

standar 

terdahulu 

(SPAP, 2011, 

17000.1).  

Hasil penenlitian 

menunjukkan 

Sistem 

Pengendalian Mutu 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

audit. Sedangkan 

Time Budget 

Pressure tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit 
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4 Fauji, et al., 

JAMAL,Vol 

6, April 2015: 

38-52) 

Penerapan 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu (SPM) 

Dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Audit 

Pada penilitian ini 

sama-sama 

meneliti tentang 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu 

Secara 

keseluruhan 

variabel yang 

digunakan 

berbeda 

karena 

menggunakan 

standar yang 

berbeda, 

penelitian ini 

menggunakan 

standar 

terdahulu 

(SPAP, 2011, 

17000.1) 

Berdasarkan hasil 

penelitian, variabel 

independensi, 

penugasan personal, 

konsultasi, 

supervisi, 

pemekerjaan, 

pengembang an 

profesional, 

promosi, 

penerimaan dan 

keberlanjutan klien, 

dan inspeksi 

memiliki pengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap 

kualitas audit. 

Sedangkan, variabel 

independensi, 

penugasan personal, 

konsultasi, dan 

supervisi masing-

masing memiliki 

pengaruh signifikan 

secara parsial 

terhadap kualitas 

audit, sedangkan 

pemekerjaan, 

pengembang an 

profesional, 

promosi, 

penerimaan 

keberlanjutan klien, 

dan inspeksi 

masing-masing 

tidak berpengaruh 
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signifikan secara 

parsial terhadap 

kualitas audit. 

5 Renianawati, 

et al., 

Prosiding 

Akuntansi,Vo

l 2, Agustus 

2016: 749-

755) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Mutu Dan 

Continuing 

Professional 

Development 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Pada penilitian ini 

sama-sama 

meneliti tentang 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu 

Pada 

penelitian ini 

hanya meneliti 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu secara 

umum dan 

menambah 

variabel 

lainnya yaitu 

Continuing 

Professional 

Development 

Hasil penelitian 

menujukkan bahwa 

variabel sistem 

pengendalian mutu 

terhadap kualitas 

audit secara parsial 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan. 

Sedangkan, variabel 

continuing 

professional 

development 

terhadap kualitas 

secara parsial 

memiliki pengaruh 

positif namun tidak 

signifikan 

6 Ramadhani 

(2013) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Mutu Dan 

Kompetensi 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Pada penilitian ini 

sama-sama 

meneliti tentang 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu 

Pada 

penelitian ini 

hanya meneliti 

Sistem 

Pengendalian 

Mutu secara 

umum dan 

menambah 

variabel 

lainnya yaitu 

Kompetensi 

Auditor 

Hasil penelitian 

menunjukkan, 

variabel sistem 

pengendalian mutu  

dan kompetensi 

auditor berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit.  

Sumber : Kumpulan penelitian terdahulu tahun 2013-2019
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2.7 KERANGKA PEMIKIRAN 

Seorang auditor dalam menjalankan setiap prosedur audit haruslah 

memenuhi dan mematuhi seluruh Standa Audit, dimana dalam standar tersebut 

terdapat sistem pengendalian mutu (SPM) yang harus dipenuhi dan dilakukan 

guna menghasilkan proses audit yang baik dan menghasilkan kualitas audt yang 

baik pula. Dalam sistem pengendalian mutu terdapat tujuh unsur yang harus 

dipenuhi oleh setiap KAP dan auditor. 

Dari uraian diatas dapat disusun pemikiran sebagai berikut. 

Gambar 2.1  : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Parsial     =                               Simultan = 

Sumber : Data olahan penelitian 2020 

Ketentuan Etika Profesi yang 

Berlaku (X2) 

Penerimaan dan Keberlanjutan 

Hubungan dengan Klien dan 

Perikatan Tertentu (X3) 

 Sumber Daya Manusia (X4) 

Pelaksanaan Perikatan (X5) 

Kualitas Audit (Y) 

Tanggung Jawab 

Kepemimpinan KAP atas Mutu 

(X₁) 

Pemantauan (X6) 

Dokumentasi (X7) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 
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2.8 HIPOTESIS 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.8.1 Pengaruh Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

 Gaya kepemimpinan KAP atau “Tone at the top” memberikan pesan 

yang konsisten tentang pentingnya kontrol kualitas mutu atas audit, dimana 

auditor dalam setiap perikatan wajib bertanggung jawab atas mutu yang 

ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan dengan menyediakan dan 

memelihara pedoman  pengendalian mutu KAP dan semua piranti praktis 

lainnya yang diperlukan, serta  pedoman yang diperlukan untuk 

mendukung mutu perikatan. Komitmen rekan terhadap tujuan ini 

merupakan suatu keharusan jika KAP ingin berhasil dalam 

mengembangkan dan memelihara pengendalian mutu, gaya kepemimpinan 

yang buruk menimbulkan kesan tidak profesional, mendorong pemberian 

layanan yang buruk, berpotensi tuntuan hukum, sanksi regulator, 

kehilangan reputasi, dan tentunya akan berdampak pada kualitas hasil 

audit.  

Selain itu, dukungan budaya internal terhadap mutu harus ada dalam 

struktur Kantor Akuntan Publik, dukungan atas budaya internal yang 

berorientasi pada mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, 

konsisten, dan berulang dari setiap tindakan manajemen KAP, serta 

keharusan untuk melaksanakan pekerjaan yang patuh terhadap standar 
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profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan juga keharusan 

untuk menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. 

Penelitian terdahulu oleh Ramadhani et al. (2017) menyebutkan 

bahwa Tanggung jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu tidak 

mempengaruhi kualitas audit. Lain halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Permana & Satyawan (2019) membuktikan bahwa 

tanggung jawab kepemimpianan KAP atas mutu berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai 

berikut: 

H₁ = Diduga Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu   

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Auditor di 

KAP Kota Pekanbaru 

2.8.2 Pengaruh Ketentuan etika profesi yang berlaku terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

Etika profesi merupakan salah satu unsur utama yang menjadi 

landasan bagi auditor dalam menjalankan kegiatan profesional. Prinsip-

prinsip dasar etika terbagi menjadi 5, yaitu: (1) Integritas, (2) Objektivitas, 

(3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, (4) Kerahasiaan, dan (5) 

Perilaku profesional. Menurut SA 220, selama berlangsungnya perikatan, 

auditor harus waspada akan terjadinya ketidakpatuhan anggota tim 

perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku. Hubungan etika dengan 
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kualitas audit adalah ketika etika yang dimiliki oleh seorang auditornya 

baik maka hasil audit laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas 

dan sebaliknya. Rendahnya penerapan Kode Etik tentunya dapat 

menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dituntut untuk 

professional sesuai dengan etika profesi.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa ketentuan 

etika yang berlaku mempengaruhi kualitas audit (Ramadhani et al. (2017). 

Selanjutnya hasil penelitian lainnya dari Maulidiani & Witjaksono (2014) 

dan Fauji (2015) menyatakan bahwa kemandirian dalam persyaratan etika 

yang berlaku merupakan elemen dalam sistem pengendalian mutu KAP  

yang mempengaruhi kualitas audit. Namun demikian terdapat juga 

penelitian dari Permana & Setyawan (2019) menyimpulkan hasil yang 

berbeda dimana ketentuan etika yang berlaku tidak mempengaruhi kualitas 

audit. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : 

H₂ = Diduga Ketentuan etika profesi yang berlaku berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Kota 

Pekanbaru 

2.8.3 Pengaruh Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Kota 

Pekanbaru 
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Menurut SPM 1, sebelum menerima perikatan dari klien baru, 

memutuskan untuk melanjutkan perikatan yang telah ada, dan ketika 

mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang telah ada. 

Informasi seperti integritas klien, kompetensi tim perikatan kemampuan 

KAP dapat membantu rekan perikatan dalam memutuskan penerimaan dan 

keberlanjutan dengan klien. Rekan perikatan harus dapat meyakinkan 

bahwa prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan klien telah 

diikuti, dan  harus menentukan bahwa kesimpulan yang ditarik sudah tepat. 

Hubungan penerimaan dan keberlanjutan klien terhadap kualitas audit  

adalah ketika KAP sudah mengetahui kondisi dari calon klien maka proses 

perikatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi 

klien tersebut. Ketika perikatan audit berjalan efektif maka hasil perikatan 

auditpun akan berkualitas, begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Ramadhani et al. (2017) 

diketahui bahwa penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu sebagai kebijakan dan prosedur yang harus dimiliki oleh 

setiap kantor akuntan publik tidak mempengaruhi kualitas audit. Lain 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh  Permana & Satyawan 

(2019) menyebutkan bahwa penerimaan dan keberlanjutan hubungan 

dengan klien dan perikatan tertentu termasuk variabel yang tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : 



 

41 
 

 

H3 = Diduga Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien 

dan perikatan tertentu berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

2.8.4 Pengaruh Sumber daya manusia terhadap kualitas audit pada auditor 

di KAP Kota Pekanbaru 

Menurut SPM 1, rekan perikatan harus bisa meyakinkan bahwa tim 

perikatan memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pelaksanaan 

perikatan audit sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku, menerbitkan laporan auditor yang sesuai dengan 

kondisinya. Ketika mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan yang 

tepat, rekan perikatan harus dapat mempertimbangkan: (1) Pemahaman dan 

pengalaman praktik atas perikatan audit, (2) Pemahaman standar profesi 

serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Memiliki keahlian 

teknis, (4) Pengetahuan industri yang relevan, (5) Kemampuan 

menggunakan pertimbangan profesional, dan (6) Paham tentang kebijakan 

dan prosedur pengendalian mutu KAP. Hubungan sumber daya manusia 

dengan kualitas audit adalah sumber daya manusia dihubungkan dengan 

kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan audit, tentunya 

jika auditor tidak memiliki kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan 

maka hasil audit yang dihasilkan perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. 

Dalam SA 220 tentang SPM menjelaskan bahwa setiap KAP 

haruslah dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP 
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memiliki jumlah personel yang cukup serta berkompetensi, dan komitmen 

terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan untuk melaksanakan 

perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku dan juga untuk memungkinkan KAP atau rekan 

perikatan untuk menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Ramadhani et al. (2017) 

diketahui bahwa bahwa sumber daya manusia yaitu sebagai kebijakan dan 

prosedur yang harus dimiliki oleh setiap KAP tidak mempengaruhi kualitas 

audit. Sejalan dengan penelitian tersebut, menyebutkan bahwa sumber daya 

manusia merupakan variabel yang tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

H4 = Diduga Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

2.8.5 Pengaruh Pelaksanaan perikatan terhadap kualitas audit pada auditor 

di KAP Kota Pekanbaru 

Dalam Standar Audit SA 220, SPM 1 membagi beberapa poin dalam 

pelaksanaan perikatan, antara lain: (1) Arah, supervisi dan pelaksanaan, (2) 

Penelaahan, (3) Konsultasi, (4) Penelaahan pengendalian mutu perikatan, 

(5) Perbedaan pendapat. Hubungan pelaksanaan perikatan terhadap kualitas 

audit, adalah ketika selama pelaksanaan perikatan audit, auditor 

melaksanakan audit sesuai dengan standar audit dan standar profesional 

akuntan publik maka hasil audit pun akan berkualitas, begitu juga 
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sebaliknya jika selama perikatan audit, auditor mengabaikan standar audit 

dan standar profesional akuntan publik, maka kualitas auditnya perlu 

dipertanyakan.  

Dalam SA 220 ini juga dijelaskan bahwa setiap KAP harus merancang 

sebuah kebijakan atau prosedur untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar 

profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa 

KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang sesuai dengan 

kondisinya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Permana & Satyawan 

(2019) menyebutkan bahwa pelaksanaan perikatan merupakan variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian terdahulu 

tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut 

H5 = Diduga Pelaksanaan perikatan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

2.8.6 Pengaruh Pemantauan terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Kota Pekanbaru 

Menurut SPM 1, proses pemantauan yang relevan, dan memadai, 

terhadap sistem pengendalian mutu menandakan bahwa unsur pemantauan 

dalam sistem pengendalian mutu berjalan efektif. Hasil proses pemantauan 

harus dipertimbangkan oleh auditor dan disirkulasikan kepada pihak dan 

jejaring yang relevan. Disyaratkan juga KAP menetapkan proses 

pemantauan untuk menyediakan asurans yang memadai bahwa prosedur 
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dan kebijakan sistem pengendalian mutu berjalan efektif. Hubungan 

pemantauan terhadap kualitas audit, KAP harus memantau keefektifan 

sistem pengendalian mutunya secara efektif ketika proses pemantauan 

sistem pengendalian mutu telah berjalan secara efektif maka tentunya audit 

yang dihasilkan akan berkualitas karena sistem pengendalian mutu berisi 

panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian 

kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya. 

Sistem pengendalian mutu yang efektif mencakup proses pemantauan 

yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi KAP 

bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan sistem 

pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan beroperasi secara efektif. 

Rekan perikatan harus mempertimbangkan hasil proses pemantauan KAP 

sebagaimana dibuktikan dalam informasi yang terkini yang disirkulasi oleh 

KAP, dan jika relevan, KAP jejaring lain, dan apakah defisiensi yang 

diidentifikasi dalam informasi tersebut dapat mempengaruhi perikatan 

audit. 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana & 

Satyawan (2019) menyatakan bahwa pemantauan merupakan variabel yang 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H6 = Diduga Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 
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2.8.7 Pengaruh Dokumentasi terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Kota Pekanbaru 

Menurut SPM 1, proses dokumentasi dalam sistem pengendalian 

mutu yang tepat merupakan bukti telah dilaksanakannya setiap aspek yang 

disyaratkan dalam sistem pengendalian mutu KAP dimana mengharuskan 

dilakukannya penyimpanan dokumen yang tepat selama satu periode 

tertentu, sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan 

yang berlaku. Dalam tahap ini juga diharuskannya dilakukan dokumentasi 

atas keluhan dan dugaan serta respon yang terkait.  

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhani et al. 

(2017), hasil penelitian ini diketahui bahwa dokumentasi sebagai kebijakan 

dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap KAP tidak mempengaruhi 

kualitas audit. Menurut penelitiannya, tidak ada efek dokumentasi terhadap 

kualitas audit karena terbentuknya dokumentasi memerlukan pertimbangan 

dan tergantung pada sejumlah faktor, seperti ukuran perusahaan, jumlah 

kantor serta sifat dan kompleksitas dan organisasi dari jasa  kantor akuntan 

publik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H7 = Diduga Dokumentasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 

2.8.8 Pengaruh seluruh unsur sistem pengendalian mutu KAP terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru 
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SPM 1 telah menjelaskan seluruh unsur-unsur terkait sistem 

pengendalian mutu. Dimana sistem pengendalian mutu ini merupakan 

standar yang harus dipenuhi oleh setiap KAP. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu sistem pengendalian mutu terhadap kualitas 

audit secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya 

dengan diterapkan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik 

maka kualitas audit akan semakin baik (Renianawati, 2016). 

Penelitian terdahulu lainnya oleh Ramadhani et al. (2017) 

menjelaskan bahwa sistem pengendalian mutu KAP secara keseluruhan 

relevan mempengaruhi kualitas audit. Penelitian lainnya yang membahas 

keterkaitan pengaruh SPM dan kualitas audit menjelaskan bahwa  sistem 

pengendalian mutu kantor akuntan publik memiliki pengaruh yang  

signifikan secara simultan terhadap kualitas audit (Fauji, et al., 2015: 38-

52). 

Dengan dijalankannya prosedur SPM maka salah satu dari berbagai 

prosedur audit telah dipenuhi yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

kualitas audit sesuai dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu dari hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H8 = Diduga seluruh unsur sistem pengendalian mutu secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada auditor di 

KAP Kota Pekanbaru 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penggunaan 

metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dinilai tepat dan sesuai 

dikarenakan penlitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator 

variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai 

pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Kuesioner yang telah disebar dan diisi 

kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk diolah lebih lanjut 

menggunakan metode yang telah ditentukan. Peneliti kemudian menyajikan 

hasilnya menggunakan tabel distribusi. 

Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data, penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian pengaruh. Menurut Sujarweni 

(2018, hal. 88), penelitian pengaruh merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh antar dua variabel atau lebih. Dengan 

penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dimana dilihat dari 

cara penjelasannya untuk melihat sebab akibat yang ditimbulkan, dengan 

menganalisis pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian mutu sebagai 
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variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pada 

kantor akuntan publik (KAP) di Kota Pekanbaru. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP)  yang 

tersebar  di  Kota Pekanbaru dan terdaftar pada directory IAPI (Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia) 2019 melalui website : www.iapi.or.id. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 dengan membagikan 

kuesioner kepada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) 

tersebut. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut Sujarweni (2018: 105) populasi adalah keseluruhan 

jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang terdiri atas jutaan 

elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi semua. Oleh karena 

itu, peneliti menggunakan sampel. Sampel merupakan bagian dari 

sejumlah karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan untuk 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada 

kantor akuntan publik di Kota Pekanbaru dan terdaftar di situs 

website IAPI. Adapun 8 KAP tersebut adalah sebagai berikut : 

 

http://www.iapi.or.id/
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Tabel 3.1 

Daftar Nama dan Alamat KAP 

No Nama KAP Alamat 

1. KAP DRS 

HARDI DAN 

REKAN 

Jl. Ikhlas No. 1 F, Labuh Baru Timur, Payung 

Sekaki, Pekanbaru 28291, Telp: (0761) 

66464, Fax: (0761) 22072, 63879,  

Email: kap_drs.hardi@yahoo.com  

2 KAP 

HARISWANTO 

Jl. Jend. Sudirman No. 78, Pekanbaru 28282 

Telp: (0761) 8407868  

Email: hariswanto.se@akuntanindonesia.or.id 

3. KAP KHAIRUL Jl. D.I. Pandjaitan No. 2 D, Pekanbaru 28513 

Telp: (0761) 45370, Fax: (0761) 45370  

Email: kap_khairul@yahoo.com 

4 KAP 

YANISWAR 

DAN REKAN 

Gedung Gapensi Riau Lt. 1, Jl. Sudirman No. 

4, Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau 28125 

Telp: 0761-7876040 Fax: 0761-7876040, 

Email : kapyd.pku@gmail.com, 

Website : www.kapyaniswar.com 

5 KAP 

HADIBROTO & 

REKAN 

Jl. Teratai No.18 Sukajadi, Pekanbaru 28121, 

Telp: (0761) 20044, Fax: (0761) 20044 Email 

: hadibrotopku@gmail.com 

Website : www.hadibroto.com 

6 KAP KATIO & 

REKAN (CAB) 

Jl. Tiung Ujung, Komp. Puri Merpati Indah 

No. AI/8 Labuhan Baru Timur, Payung 

Sekaki, Pekanbaru 28291, Telp: 0851 0502 

3699, Fax: -.  

Email: kap.katiodanrekan@yahoo.com 

7 KAP RAMA 

WENDA (CAB) 

Jl. Wolter Monginsidi No.22C, Pekanbaru 

28113 Telp: (0761) 38354, Fax: (0761) 46257 

8 KAP 

GRISELDA, 

WISNU & 

ARUM (CAB) 

Jl. K.H Ahmad Dahlan No.50 Pekanbaru,  

Telp. (0761) 77602260,  

Fax: (0761) 45200  

Email: kapgwa_pku@yahoo.co.id  

    Sumber : http://www.iapi.or.id/iapi/directory2019 

 

 

mailto:kap_drs.hardi@yahoo.com
mailto:hariswanto.se@akuntanindonesia.or.id
mailto:khairul@yahoo.com
mailto:kapyd.pku@gmail.com
http://www.kapyaniswar.com/
mailto:hadibrotopku@gmail.com
http://www.hadibroto.com/
mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com
mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
http://www.iapi.or.id/iapi/directory2019


 
 

50 
 

 

 

3.3.2 Sampel  

Sampel penelitian akan dipilih dengan pendekatan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni, 2016 : 

109). Adapun kriteria kriteria tertentu dalam menentukan sampel 

yaitu  

1. Auditor  yang telah menempuh jenjang pendidikan strata 1 (S1)  

2. Telah mempunyai pengalaman kerja sebagai auditor minimal 1 

tahun.  

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sujarweni, 2018: 105). Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah kualitas audit. 

b. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.  

(Sujarweni, 2018: 105). Variabel independen pada penelitian ini 

adalah tanggung jawab kepemimpinan kap atas mutu, ketentuan etika 

profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan 

klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan 

perikatan, pemantauan dan dokumentasi. 
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c. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan 

untuk memahami arti setiap variable penelitian sebelum dilakukan 

analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana. 

(Sujarweni, 2018: 105) Dalam penelitian ini menguji pengaruh 

tanggung jawab kepemimpinan kap atas mutu (x₁), ketentuan etika 

profesi yang berlaku (x₂), penerimaan dan keberlanjutan hubungan 

dengan klien dan perikatan tertentu (x₃), sumber daya manusia (x₄), 

pelaksanaan perikatan (x₄), pemantauan (x₄), dan dokumentasi (x₄) 

terhadap kualitas audit (y). Variabel ini diukur menggunakan skala 

likert 5 poin dari sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju 

(2) dan sangat tidak setuju(1) 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Defenisi variabel Indikator Skala 

Pengukur

-an 

Pengukur

-an Skala 

Kualitas 

Audit (y) 

Kualitas audit 

merupakan semua 

kemungkinan 

dimana auditor saat 

melakukan 

perikatan dapat 

menentukan 

pelanggaran yang 

terjadi dalamsistem 

akuntansi klien dan 

melaporkannya 

a. Kompetensi 

Auditor 

 

b. Etika dan 

independensi 

auditor 

c. Penggunaan waktu 

personil kunci 

perikatan 

d. Pengendalian 

mutu perikatan 

Interval Skala 

Likert 
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dalam laporan 

keuangan auditan. 

(Rizal dan 

Liyundira , 2016) 

e. Hasil reviu mutu 

atau inspeksi pihak 

eksternal dan 

internal 

f. Rentang kendali 

perikatan 

g. Organisasi dan tata 

kelola KAP 

h. Kebijakan imbal 

jasa (IAPI, 2016) 

 

 

Tanggung 

jawab 

kepemimpin-

an KAP atas 

mutu (x₁) 

Tanggung jawab 

kepemimpinan 

KAP atas mutu 

merupakan suatu 

Kebijakan atau 

prosedur yang 

dirancang untuk 

mendukung 

budaya internal 

yang mengakui 

pentingnya mutu 

dalam 

melaksanakan 

peikatan (SPM 1, 

2013) 

 

a. Melaksanakan 

pekerjaan yang 

patuh terhadap 

standar profesi, 

serta ketentuan 

hukum dan 

peraturan yang 

berlaku 

b. Menerbitkan 

laporan yang 

sesuai dengan 

kondisinya (SPM 

1, 2013) 

Interval Skala 

Likert 

Ketentuan 

etika profesi 

yang berlaku  

(x₂) 

ketentuan etika 

profesi yang 

berlaku  merupakan 

Kebijakan atau 

prosedur yang 

dirancang untuk 

memberikan 

keyakinan yang 

memadai bahwa 

KAP dan 

personelnya telah 

mematuhi 

ketentuan etika 

profesi yang 

Kode  etik 

menetapkan 5 prinsip-

prinsip dasar etika 

profesi: 

a. Integritas 

b. Objektivitas 

c. Kompetensi serta 

kecermatan dan 

kehati-hatian 

professional 

d. kerahasiaan 

e. prilaku profesional 

(SPM 1, 2013) 

Interval Skala 

Likert 
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berlaku. (SPM 1, 

2013) 

 

Penerimaan 

dan 

keberlanjutan 

hubungan 

dengan klien 

dan perikatan 

tertentu (x₃) 

penerimaan dan 

keberlanjutan 

hubungan dengan 

klien dan 

perikatan tertentu 

merupakan 

kebijakan atau 

prosedur dalam 

penerimaan dan 

keberlanjutan 

hubungan dengan 

klien dan 

perikatan tertentu 

yang dirancang 

untuk memberikan 

keyakinan yang 

memadai bahwa 

KAP hanya akan 

menerima atau 

melanjutkan 

hubungan  dengan 

klien jika telah 

memenuhi syarat 

tertentu (SPM 1, 

2013) 

a. KAP  memiliki 

kompetensi untuk 

melaksanakan 

perikatan dan 

memiliki 

kemampuan, 

termasuk waktu 

dan sumber daya, 

untuk 

melaksanakannya 

b. KAP dapat 

mematuhi 

ketentuan etika 

profesi yang 

berlaku 

c. KAP telah 

mempertimbang-

kan integritas 

klien, dan tidak 

memiliki 

informasi yang 

dapat 

mengarahkan KAP 

untuk 

menyimpulkan 

tidak memadainya 

integritas klien 

tersebut. 

 

 

 

Interval Skala 

Likert 

Sumber daya 

manusia (x₄) 
Sumber daya 

manusia yang 

dimaksud  

merupakan 

kebijakan dan 

prosedur yang 

dirancang untuk 

memberikan 

a. Jumlah personel 

yang cukup 

dengan 

kompetensi, 

kemampuan dan 

komitmen 

terhadap prinsip 

etika profesi (SPM 

Interval Skala 

Likert 
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keyakinan yang 

memadai bahwa 

KAP memiliki 

sumber daya 

manusia yang baik 

(SPM 1, 2013).  

 

1, 2013) 

Pelaksanaan 

perikatan (x5) 

Perikatan adalah 

persetujuan antara 

auditor dengan 

kliennya tentang 

syarat-syarat 

pekerjaan audit 

yang akan 

dilaksanakan oleh 

auditor. 

a. Sesuai dengan 

standar profesi  

b. Sesuai dengan 

ketentuan hukum 

dan peraturan yang 

berlaku 

c. KAP dan rekan 

perikatan 

menerbitkan 

laporan yang tepat 

sesuai dengan 

kondisinya. 

 

Interval Skala 

Likert 

Pemantauan 

(x6) 

Pemantauan adalah 

suatu proses 

pemantauan yang 

dirancang untuk 

memberikan 

keyakinan yang 

memadai bahwa 

kebijakan dan 

prosedur yang 

berkaitan dengan 

sistem 

pengendalian mutu 

sudah relevan dan 

memadai, serta 

berjalan dengan 

efektif 

a. Mencakup 

pertimbangan dan 

evaluasi yang 

berkesinambungan 

atas sistem 

pengendalian mutu 

KAP 

b. Memberikan 

tanggung jawab 

atas proses 

pemantauan hanya 

kepada rekan atau 

individu lain 

didalam KAP atau 

di luar KAP yang 

memiliki 

pengalaman dan 

wewenang yang 

cukup dan tepat 

(SPM 1, 2013) 

 

 

Interval Skala 

Likert 
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Dokumentasi 

(x7) 

Dokumentasi 

adalah kebijakan 

atau prosedur yang 

mengharuskan 

dilakukannya 

dokumentasi yang 

tepat sebagai bukti 

telah 

dilaksanakannya 

setiap aspek yang 

diisyaratkan dalam 

sistem 

pengendalian mutu. 

 

Terpenuhinya 

beberapa faktor : 

a. Ukuran KAP dan 

jumlah kantor 

b. Sifat dan 

kerumitan dari 

praktik dan 

organisasi KAP 

(SPM 1, 2013) 

Interval Skala 

Likert 

Sumber : SPM 1 Tahun 2013 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner atau 

angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada para 

responden untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi delapan bagian yaitu kuesioner untuk meneliti kualitas audit, 

tanggung jawab kepemimpinan kap atas mutu, ketentuan etika profesi 

yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, 

pemantauan dan dokumentasi.  

Kuesioner ini dikirim secara langsung kepada responden, dengan 

harapan agar tingkat pengembalian kueioner tinggi. Disamping itu, 

pengiriman kuesioner ini akan memberikan penjelasan tentang pertanyaan 

yang kurang dipahami oleh responden dan tanggapan atas kuesioner dapat 

langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh responden. 

Pengumpulan data yang digunakan adalah five point scale kuesioner. 

Setiap pertanyaan dari variabel yang diteliti menggunakan skala likert   
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Menurut Sugiyono (2014:133) Dengan Menggunakan skala likert 1 

s/d 5, responden diminta memberikan pendapat setiap butir pertanyaan. 

Berikut adalah penilaian kuesioner dengan menggunakan skala likert. 

Tabel 3.3 

Skala Likert Skor Penilaian Kuesioner   

Pertanyaan Bobot/Skor 

Setuju/selalu/sangat positif  5 

Setuju/sering/positif(S) 4 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3 

Tidak setuju/hanpir tidak pernah/negatif  2 

Sangat tidak setuju/tidak pernah (TS) 1 

Sumber: Sugiyono, (2014) 

Selain itu juga menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan 

data. Studi pustaka adalah data yang diperoleh dengan cara 

mempelajari literatur-literatur baik jurnal penelitian, buku, skripsi 

maupun tulisan lain yang relevan dengan penelitian guna memperoleh 

gambaran teoritis mengenai pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian 

mutu terhadap kualitas audit. 

3.6 Metode Analisis Data 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini perlu diuji 

kesahihan dan keandalannya, karena data tersebut berasal dari jawaban 

responden yang mungkin dapat menimbulkan bias. Pengujian ini diangap 
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penting untuk dilakukan sebab kualitas data yang diolah akan 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif 

uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas data, kemudian dilanjutkan 

dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji 

multikolonieritas data , dan heterokedastisitas.  Pengaruh veriabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam penelitian ini akan diuji menggunakan 

analisis regresi linear berganda yang selanjutnya akan mengamati koefisien 

determinasi, uji statistik F (simultan), dan uji statistik T (parsial) 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai 

karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif 

seperti mean, median, modus, persentil, desil, quartil, dalam bentuk 

angka maupun gambar/ diagram. (Sujarweni, 2018) 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

Komitmen pengukuran dan pengujian  suatu kuesioner atau 

hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai  dalam 

pengujian tersebut. Data penelitian dianggap gagal jika instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak 

memiliki reliabilitas (keandalan) dan validitas (kebenaran dan 

keabsahan) yang tinggi. 

3.6.2.1 Uji Validitas  
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu data yang diukur dengan kelihat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Suatu instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono 2014: 172). pengujian validitas 

yang digunakan adalah Korelasi pearson. Signifikansi Korelasi 

pearson  yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila 

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka butir pertanyaan 

tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 

0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2016) . 

Uji Validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan 

dengan r tabel dimana  df= n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r 

hitung maka valid (Sujarweni, 2018: 105). 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas   

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu data yang 

diukur datanya untuk dilihat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda. Data atau instrumen yang reliable adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014: 172-173). 
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Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan 

uji stastistik dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Dengan 

kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :  

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 maka pertanyaan-pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur variabel adalah “reliabel”.  

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,70 maka pertanyaan-pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur variabel adalah “tidak 

reliabel”. 

Jika Cronbach Alpha rendah, kemungkinan satu atau 

beberapa item tidak reliabel, sehingga segera identifikasi dengan 

prosedur analisis per item terlihat pada kolom Cronbach’s Alpha if 

item Deleted. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil atau nilai yang tidak bias atau estimator 

linear yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE), maka 

model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut 

asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut, yaitu :  

3.6.3.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 

normal. Ada dua untuk mendekteksi apakah residual berdistribusi 
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normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji 

normalitas dilakukan agar uji statistik dapat menjadi valid.   

Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan 

dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika nilai 

signifikansi < 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. 

Data akan terdistribusi normal jika signifikansi > 0,05 (Ghozali, 

2016: 154).  

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas   

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah terjadinya homoskedastisitas 

(Ghozali, 2016: 134). 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji 

Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari 

unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan 

variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas 

> 0,05.   
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3.6.3.3 Uji Multikolonieritas   

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Suatu model regresi yang terjadi korelasi antar variabel 

independennya maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Dengan kata lain variabel-variabel yang mempunyai nilai korelasi 

tidak sama dengan nol (Ghozali, 2016: 103).  

Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Dasar pengambilan keputusan 

adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 

10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model 

regresi (Ghozali, 2016: 104).  

3.7 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana dan seberapa besar pengaruh setiap dan seluruh Unsur-Unsur 

Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap  

Kualitas Audit sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 

mengenai tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika 

profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan 

klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, 
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pemantauan dan dokumentasi terhadap kualitas audit, digunakan pengujian 

hipotesis secara simultan dengan Uji F dan parsial dengan Uji T  

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian mutu terhadap 

kualitas audit. Persamaan matematis untuk hubungan yang 

dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Persamaan regresi:  

Y = a + ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß4X4+ ß5X5+ ß6X6+ ß7X7+ e  

Keterangan :  

Y : Kualitas Audit  

a : Konstanta 

X1 : Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu 

X2 : Ketentuan etika profesi yang berlaku 

X3 : Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu 

X4 : Sumber daya manusia 

X5 : Pelaksanaan perikatan 

X6 : Pemantauan 

X7 : Dokumentasi 

ß1,2,3,4, : Koefisien Regresi  

e : Error   
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3.7.2 Uji Statistik T (Parsial)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual 

dalam menerangkan variasi vaiabel dependen. Uji t mempunyai 

nilai signifikan α = 5%.  Kriteria pengujian hipotesis dalam 

menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p value) 

< 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

3.7.3 Uji Statistik F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa nilai F merupakan 

pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk 

melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel 

dependen. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini bias 

dilaksanakan dengan menggunakan nilai probability value (p value) 

maupun F hitung. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian 

yang menggunakan p value atau F hitung menurut Ghozali (2016: 

99) adalah jika p value < 0,05 atau F hitung > F Tabel maka Ha 

diterima. Sebaliknya jika p value > 0,05 atau F hitung < F tabel 

maka Ha ditolak. 

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R2)  
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Koefisien determinasi (R2) pada intinya untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengaruh 

unsur-unsur sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik yang terdiri dari 

tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi yang 

berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, pemantauan, dan 

dokumentasi terhadap kualitas audit guna mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel- variabel tersebut terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dengan berdasarkan kriteria tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah 

Seluruh auditor di KAP yang terdaftar di situs website IAPI . Sampel dalam 

penelitian ini adalah auditor di KAP tersebut, dengan kriteria pendidikan 

terakhir auditor minimal Strata 1 (S1), dan telah mempunyai pengalaman 

kerja sebagai auditor minimal 1 tahun. sehingga jumlah auditor yang menjadi 

sampel adalah sebanyak 38 orang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik 

terhadap kualitas audit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa untuk variabel tanggung 

jawab kepemimpinan KAP atas mutu memiliki pengaruh positif terhadap 

kualitas audit karena secara parsial tanggung jawab kepemimpinan KAP 

atas mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dilihat dari nilai t 

hitung sebesar 2,246 yang lebih tinggi dari t tabel dengan nilai 

signifikansi 0,032 atau dibawah 0,05. Nilai koefisien regresi variabel ini 

sebesar 0,078. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap 

tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu sebesar 1 satuan maka 

akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,078 dengan asumsi variabel 

lain tetap. Hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan berkaitan erat terhadap 

motivasi pimpinan kepada bawahannya, berhasil atau tidaknya 

menghasilkan kualitas audit yang baik ditentukan oleh tanggung jawab 

kepemimpinan KAP. Gaya kepemimpinan yang baik tentunya 

meningkatkan kinerja auditor, gaya kepemimpinan yang buruk tentunya 

menimbulkan kesan yang tidak baik, tidak professional , berpotensi 

menyalahi ketentuan atau peraturan dan akan berdampak pada kualitas 

audit yang dihasilkan. 

2. Ketentuan etika profesi yang berlaku memiliki berpengaruh negatif dan 

juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit dilihat 

dari t hitung yang bernilai negatif dan dibawah t tabel yaitu -1,761 dengan 

nilai signifikansi 0,088 atau lebih tinggi dari 0,05. Nilai koefisien regresi 

variabel ketentuan etika profesi yang berlaku sebesar -0,072. Artinya 

adalah bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap ketentuan etika profesi 
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yang berlaku sebesar 1 satuan maka akan penurunan kualitas audit sebesar 

0,072 dengan asumsi variabel lain tetap. Secara teori ketentuan etika 

profesi yang berlaku memberikan panduan untuk mematuhi etika profesi 

kepada auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Namun dalam penelitian ini terjadi kebalikannya, 

hal ini terjadi karena Perubahan Ketentuan atau Peraturan tentang 

Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku, yang semula dari peraturan SPAP 

2011 menjadi SPM 1 2013 sehingga berdampak pada kurangnya 

pemahaman responden (Auditor) tentang peraturan tersebut..  

3. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu berpengaruh positif terhadap kualitas audit dibuktikan dengan 

secara parsial penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dilihat 

dari nilai t hitung sebesar 3,914 yang lebih tinggi dari t tabel dengan nilai 

signifikansi 0,000 atau dibawah 0,05. Nilai koefisien regresi variabel 

penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan 

tertentu sebesar 0,133. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan persepsi 

terhadap penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas 

audit sebesar 0, 133 dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini 

dikarenakan penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien 

membutuhkan berbagai pertimbangan dalam menerima suatu perikatan 

audit karena terdapat banyak resiko di dalam mengaudit dan 
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mengeluarkan opini atas laporan keuangan, untuk itu KAP harus 

mempertimbangkan integritas dari klien dan informasi lain yang 

diperlukan sebelum menerima suatu perikatan  agar dalam proses 

perikatan nantinya akan berjalan dengan efektif dan efesien sehingga 

menghasilkan kualitas audit yang baik dan relevan. 

4. Variabel sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

dibuktikan dengan secara parsial sumber daya manusia berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,934 

yang lebih tinggi dari t tabel dengan nilai signifikansi 0,000 atau dibawah 

0,05. Nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia sebesar 0,489. 

Artinya adalah bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap sumber daya 

manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas audit sebesar 

0,489 dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini sesuai dengan teori yang 

ada dimana sumber daya manusia dikaitkan dengan tim perikatan yang 

memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan perikatan 

sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku, dalam sumberdaya manusia juga mempertimbangkan pelatihan 

dan pendidikan keberlanjutan guna menerbitkan laporan auditor yang baik 

dan sesuai dengan kondisinya, dengan demikian sumber daya manusia 

tentunya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. 

5. Pelaksanaan perikatan berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

walaupun demikian pelaksanaan perikatan secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit dilihat dari t hitung 
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yang bernilai positif tetapi nilainya dibawah t tabel yaitu 1,078 dengan 

nilai signifikansi 0,290 atau lebih tinggi dari 0,05. Nilai koefisien regresi 

variabel pelaksanaan perikatan sebesar 0,042. Artinya adalah bahwa 

setiap peningkatan persepsi terhadap pelaksanaan perikatan sebesar 1 

satuan maka akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,042 dengan 

asumsi variabel lain tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan perikatan, kepatuhan terhadap standar audit dan standar 

professional akuntan publik merupakan suatu keharusan sehingga dapat 

mengeluarkan laporan sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi pengaruh 

dari pelaksanaan ini tidak signifikan dikarenakan pelaksanaan perikatan 

ini merupakan kelanjutan dari penerimaan perikatan yang sebelumnya 

dimana dalam penerimaan tentunya sudah harus menjaga agar klien yang 

akan diaudit telah sesuai ketentuan, begitu juga dengan KAP juga harus 

mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

6. Variabel Pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

dibuktikan dengan secara parsial pemantauan berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit karena mendukung teori dan melihat dari nilai t 

hitung sebesar 5,541 yang lebih tinggi dari t tabel dengan nilai 

signifikansi 0,000 atau dibawah 0,05. Nilai koefisien regresi variabel 

pemantauan sebesar 0,498. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan 

persepsi terhadap pemantauan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan 

kualitas audit sebesar 0,498 dengan asumsi variabel lain tetap. Secara 

teori prosedur pemantauan dibuat untuk menjamin KAP telah 
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melaksanakan setiap unsur dalam pengendalian mutu sudah relevan dan 

memadai. Dengan mematuhi setiap unsur dalam sistem pengendalian 

mutu maka akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkannya.  

7. Variabel dokumentasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

dibuktikan dengan secara parsial dokumentasi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit karena mendukung teori yang ada dan melihat nilai 

t hitung sebesar 2,156 yang lebih tinggi dari t tabel dengan nilai 

signifikansi 0,039 atau dibawah 0,05. Nilai koefisien regresi variabel 

dokumentasi sebesar 0,218. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan 

persepsi terhadap dokumentasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan 

kualitas audit sebesar 0,218 dengan asumsi variabel lain tetap. Secara teori 

proses dokumentasi memberikan bukti berjalannya setiap unsur dari sistem 

pengendalian mutu yang dapat dilihat dari berbagai pertimbangan dan 

pemenuhan beberapa faktor yaitu ukuran dan jumlah kantor serta 

kerumitan praktik dalam organisasi. 

8. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji-F memberikan hasil bahwa 

tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika yang 

berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan 

perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, 

pemantauan, dan dokumentasi berpengaruh secara simultan terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Kota Pekanbaru dilihat dari nilai F 

hitung yang lebih tinggu dari F tabel dengan nilai F hitung 202,970 dan F 

tabel 2,334 sehingga secara pelaksanaannya sistem pengendalian mutu ini 
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telah dijalankan oleh auditor, karena mengingat pentingnya sistem 

pengenndalian mutu ini terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan, 

namun masih ada beberapa unsur yang tidak sejalan dengan teori, hal ini 

bisa terjadi dikarenakan perubahan peraturan dari sebelumnya menjadi  

keperaturan SPAP tepatnya pada SPM 1 2013 sehingga memberi dampak 

kurangnya pemahanan auditor terhadap beberapa unsur dalam sistem 

pengendalian mutu. 

9. Pada penelitian ini dapat diketahui hasil koefisien determinasinya (R
2
)   

sebesar 0, 979, Hal ini berarti bahwa 97,9% variasi variabel kualitas bukti 

audit dapat dijelaskan oleh tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, 

ketentuan etika yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan 

dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan 

perikatan, pemantauan, dan dokumentasi, sedangkan sisanya sebesar 2,1% 

dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

namun untuk dapat memperjelas sumbangan pengaruh seluruh unsur 

sistem pengendalian mutu KAP terhadap kualitas audit setelah disesuaikan 

dapat melihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,974 artinya bahwa 

sumbangan pengaruh variabel seluruh unsur sistem pengendalian mutu 

terhadap variabel kualitas audit adalah sebesar 97,4%, sedangkan sisanya 

sebesar 2,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini 
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5.2 Keterbatasan 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain. 

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit dan hanya 

terfokus pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

ada di Pekanbaru dan terdaftar di situs IAPI saja. 

2. Dari 8 KAP yang terdaftar di situs website IAPI hanya 7 KAP yang masih 

beroperasi saat ini, KAP HARISWANTO setelah dikonfirmasi sudah tidak 

beroperasi lagi di Kota Pekanbaru. 

3. Data Penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan 

secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin 

mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum tentu 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

4. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan kuisioner, sehingga masih 

ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban 

yang tidak cermat, tidak serius dan responden yang menjawab tidak jujur, 

serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh 

responden 

5.3 Saran 

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian 
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sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat 

2. Menambah variabel-variabel lain seperti Kompetensi Auditor, Etika dan 

Independensi Auditor, Fee audit dan faktor-faktor lainnya yang memiliki 

kemungkinan untuk berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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       LAMPIRAN 
  



 

 

LAMPIRAN 1 : Kuesioner Penelitian 

 KUESIONER 

 

Identitas Responden 

 

Nama KAP : 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin* : Laki Laki              Perempuan 

Usia :          Tahun 

Jabatan* :             Auditor Senior               Auditor Junior    /  Lainnya,…  

Pendidikan Terakhir* :  D3             S1            S2            S3 

Lama Bekerja :          Tahun 

*Beri Tanda √ (Ceklis) jawaban yang dipilih 

 

Petunjuk Pengisian 

Saudara responden yang terhormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian penelitian terkait dengan Sistem Pengendalian Mutu 

KAP terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan, maka dengan ini saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner untuk kepentingan penelitian, 

dengan ketentuan : 

1. Tidak ada penilaian benar atau salah atas jawaban yang saudara 

responden pilih. 

2. Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan 

cara memberi simbol ( √ atau x ) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut 

penilaian responden. 

3. Nilai dalam kuesioner ini adalah skala 1 sampai 5, yang artinya semakin tinggi angka yang 

saudara berikan berarti semakin sependapat dengan pernyataan yang diberikan dan 

sebaliknya. 

4. Adapun penilaian dari pernyataan Bapak/Ibu, yaitu sebagai berikut 

a. Sangat tidak setuju (STS), skor : 1 

b. Tidak setuju (TS), skor : 2 

c. Cukup setuju (CS), skor : 3 

d. Setuju (S), skor : 4 

e. Sangat setuju (ST), skor : 5 

 

5. Identitas Responden tidak akan saya publikasikan, pencatuman nama semata-mata hanya 

upaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih 



 

 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

Tanggung jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu (X1) 

 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 
 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

1 

Pimpinan KAP tempat saya bekerja mendukung budaya 

yang menghargai pekerjaan berkualitas tinggi dan telah 

dikomunikasikan melalui, tetapi tidak terbatas pada 

pelatihan, seminar, pertemuan, surat edaran, dsb 

     

 

2 

Pimpinan KAP tempat saya bekerja sudah menetapkan 

kebijakan dan prosedur yang mengatur evaluasi atas 

kinerja, kompensasi, dan promosi personel KAP, dalam 

rangka menunjukkan komitmen KAP yang tinggi terhadap 

mutu 

     

 

3 

Pimpinan KAP tempat saya bekerja sudah menentukan 

tanggung jawab manajemen yang tepat agar setiap 

pertimbangan komersil tidak mengesampingkan mutu 

pekerjaan 

     

 

4 

Pimpinan KAP tempat saya bekerja sudah menyediakan 

sumber daya yang memadai untuk pengembangan, 

dokumentasi, dan dukungan atas kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu 

     

 

5 

Pimpinan KAP tempat saya bekerja telah melakukan 

penilaian dan seleksi atas isu-isu akuntansi dan auditing 

mutakhir agar training sesuai dengan kebutuhan auditor 

sehingga mutu tetap terjamin 

     

 

6 

Pimpinan KAP tempat saya bekerja telah menerapkan 

teknik-teknik audit mengacu pada teknik dan prosedur 

audit yang telah ditetapkan KAP dan sistem pengendalian 

mutu agar mutu tetap terjamin 

     

7 Pekerjaan lapangan audit KAP tempat saya bekerja telah 

sesuai dengan SPAP dan SPM KAP 

     

        Sumber : Permana & Satyawan, 2019



 

 

 

 

 

 

Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku (X2) 

 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

 

1 

KAP tempat saya bekerja telah menetapkan 

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa KAP 

dan personelnya, serta jika relevan, kepada pihak 

lain untuk menjaga independensinya sesuai 

dengan ketentuan etika profesi yang berlaku. 

     

 

 

 

2 

KAP tempat saya bekerja telah mengumpulkan 

dan mengomunikasikan informasi yang relevan 

kepada personel KAP yang tepat agar dapat 

menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan 

independensi, dapat memelihara dan 

memutakhirkan data yang terkait dengan 

independensi, dapat mengambil tindakan 

pencegahan yang tepat atas ancaman terhadap 

independensi 

     

 

 

3 

KAP tempat saya bekerja telah menerapkan 

konfirmasi tertulis sehubungan dengan 

independensi personil KAP dan mengambil 

tindakan yang tepat atas informasi yang 

mengindikasikan ketidakpatuhan 

     

 

4 

KAP tempat saya bekerja telah melakukan 

tindakan yang tepat untuk menghilangkan atau 

mengurangi ancaman terhadap indepedensi 

     

Sumber : Permana & Satyawan, 2019 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu (X3) 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu 

paling sesuai : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Permana & Satyawan, 2019  

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

1 

KAP tempat saya bekerja telah mempertimbangkan 

integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang 

dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak 

memadainya integritas klien tersebut 

     

 

2 

KAP tempat saya bekerja telah memiliki kompetensi 

untuk  melaksanakan perikatan dan memiliki 

kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya 

     

 

3 

KAP tempat saya bekerja telah menetapkan kebijakan 

dan prosedur untuk mengundurkan diri dari perikatan 

atau memutuskan hubungan dengan klien atau 

keduanya 

     

 

4 

KAP tempat saya bekerja telah mengomunikasikan hal 

signifikan yang timbul selama perikatan audit periode 

kini atau periode lalu 

     



 

 

 

 

 

Sumber Daya Manusia (X4) 

  

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

 

1 

Dalam melaksanakan perikatan audit, saya telah 

paham atas pemahaman dan pengalaman praktik atas 

perikatan audit dengan sifat dan kompleksitas serupa 

melalui pelatihan dan partisipasi yang tepat 

     

 

2 

KAP tempat saya bekerja telah menetapkan 

kebijakan dan prosedur perlunya diadakan pelatihan 

berkelanjutan untuk seluruh tingkatan personil KAP 

     

 

 

3 

KAP tempat saya bekerja telah menggunakan individu 

dari luar KAP yang memenuhi kualifikasi ketika 

sumber daya teknis dan pelatihan dari dalam KAP 

tidak tersedia 

     

 

4 

KAP tempat saya bekerja telah menetapkan kebijakan 

dan prosedur yang mencakup sistem untuk memantau 

beban kerja dan ketersediaan waktu rekan perikatan 

     

    Sumber : Permana & Satyawan, 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

Pelaksanaan Perikatan (X5) 

 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

 

1 

KAP tempat saya bekerja telah menetapkan kebijakan 

dan prosedur mencakup hal-hal yang relevan untuk 

mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan 

perikatan, tanggung jawab penyeliaan, dan tanggung 

jawab penelaahan 

     

 

2 

Dalam melaksanakan perikatan audit, saya selalu 

berkomunikasi dengan anggota tim perikatan yang 

lebih berpengalaman 

     

 

3 

KAP tempat saya bekerja telah menerapkan kebijakan 

dan prosedur terkait dengan pelaksanaan Penyeliaan 

pengendalian mutu audit 

     

 

4 

KAP tempat saya bekerja telah menerapkan kebijakan 

dan prosedur terkait dengan pelaksanaan Penelaahan 

pengendalian mutu audit 

     

 

5 

KAP tempat saya bekerja telah menerapkan kebijakan 

dan prosedur terkait dengan konsultasi dan 

mendokumentasikan sifat, lingkup, dan kesimpulan 

yang dihasilkan dari konsultasi 

     

6 
KAP tempat saya bekerja telah menerapkan 

kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi 

     

 

 

7 

KAP tempat saya bekerja telah menerapkan kebijakan 

dan prosedur yang dirancang untuk menjaga 

kerahasiaan, keamanan penyimpanan, integritas, 

keteraksesan, dan kepemerolehan kembali 

dokumentasi perikatan 

     

Sumber : Permana & Satyawan, 2019



 

 

 

 

 

 

Pemantauan (X6) 

 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

 

1 

KAP tempat saya bekerja telah melakukan proses 

pemantauan mencakup pertimbangan dan evaluasi 

yang berkinambungan atas sistem pengendalian 

mutu KAP, termasuk inspeksi secara berkala 

     

 

 

2 

KAP tempat saya bekerja dalam proses pemantauan 

mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang 

melaksanakan perikatan atau menelaah 

pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi 

perikatan 

     

 

3 

KAP tempat saya bekerja telah mengevaluasi 

dampak dari defisiensi yang ditemukan ketika 

melakukan proses pemantauan 

     

 

 

 

4 

KAP tempat saya bekerja telah menerapkan 

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

menangani hasil prosedur pemantauan yang 

mengindikasikan terjadinya penerbitan laporan 

perikatan yang tidak sesuai kondisinya atau adanya 

prosedur yang telah diabaikan 

     

 

 

5 

KAP tempat saya bekerja telah sekurang kurangnya 

sekali dalam setahun, KAP harung 

mengomunikasikan hasil pemantauan sistem 

pengendalian mutunya kepada rekan perikatan, 

termasuk rekan pimpinan 

     

Sumber : Permana & Satyawan, 2019



 

 

 

 

 

 

Dokumentasi (X7) 

 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

1 
KAP tempat saya bekerja telah menetapkan kebijakan 

dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya 

dokumentasi yang tepat sebagai bukti telah 

dilaksanakannya aspek yang diisyaratkan dalam sistem 

pengendalian mutu KAP 

     

2 
KAP tempat saya bekerja telah menetapkan kebijakan 

dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya 

penyimpanan dokumen selama satu periode tertentu, 

sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum 

dan peaturan yang berlaku. 

 

     

 

3 

KAP tempat saya bekerja telah menetapkan kebijakan 

dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya 

dokumentasi atas keluhan dan dugaan, serta respon 

terkait. 

     

Sumber : Pengujian data dari SA 220 (SPM 1) 

  



 

 

 

 

 

Kualitas Audit (Y) 

 

Mohon Bapak/Ibu beri simbol ( √ atau x ) pada kolom, sesuai skala yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai : 

 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

 

1 

Dalam melaksanakan perikatan  audit, besarnya 

kompensasi yang saya terima akan mempengaruhi 

saya dalam melaporkan kesalahan klien 

 

 

    

 

2 

Dalam melaksanakan perikatan audit, saya 

mempunyai komitmen yang kuat untuk 

menyelesaikan audit tepat waktu 

     

 

3 

Dalam melaksanakan  perikatan  audit, saya telah 

berpegang terhadap standar profesional akuntansi 

publik dan kode etik profesi 

     

 

4 

Dalam melaksanakan perikatan audit, saya memiliki 

sikap skeptisme profesional terhadap pernyataan 

yang dikeluarkan klien 

     

5 
Dalam melaksanakan perikatan audit, saya selalu 

berusaha hati-hati dalam pengambilan keputusan 

     

 Sumber : Permana & Satyawan, 2019 

 

 

Sekian kuisioner penelitian kali ini, Terima Kasih banyak. 



 

 

LAMPIRAN 2 : Tabulasi Data 

 2.1 Tabulasi Data Variabel Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu 

No. 

Responden 

TJKKAPM (X1) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Total X1 

1 4 4 4 5 4 4 5 30 

2 4 4 5 5 5 4 4 31 

3 4 3 3 4 4 4 3 25 

4 5 4 5 4 4 4 5 31 

5 4 4 4 4 4 5 5 30 

6 5 5 5 5 5 5 5 35 

7 4 4 3 4 4 3 4 26 

8 4 4 4 4 4 4 4 28 

9 5 5 5 5 5 4 4 33 

10 5 5 4 4 5 5 4 32 

11 4 4 5 5 4 4 4 30 

12 4 4 4 4 4 4 4 28 

13 4 4 4 4 5 5 4 30 

14 4 5 4 4 4 5 4 30 

15 5 5 5 5 4 4 4 32 

16 4 4 4 4 4 4 3 27 

17 3 4 4 4 4 4 3 26 

18 5 5 5 5 5 5 4 34 

19 5 4 5 5 5 4 5 33 

20 5 4 4 5 5 5 5 33 

21 4 4 4 4 4 4 3 27 

22 3 3 3 4 4 3 3 23 

23 5 5 4 5 4 5 4 32 

24 4 4 4 5 3 4 3 27 

25 5 5 5 5 4 5 4 33 

26 4 4 4 5 4 4 4 29 

27 5 4 4 4 5 5 4 31 

28 4 4 4 4 5 4 4 29 

29 4 4 4 4 4 4 4 28 

30 4 5 5 5 5 5 4 33 

31 5 5 5 4 4 5 4 32 

32 4 3 5 5 5 5 4 31 

33 4 4 3 4 4 4 3 26 

34 4 5 4 5 4 4 4 30 

35 4 5 5 5 4 5 5 33 

36 5 5 5 5 5 5 4 34 

37 4 3 4 3 3 3 3 23 

38 4 4 4 4 4 5 4 29 



 

 

 2.2 Tabulasi Data Variabel Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku 

No. 

Responden 

KEPB (X2) 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total X2 

1 4 4 5 4 17 

2 4 5 4 5 18 

3 4 4 3 4 15 

4 4 4 5 5 18 

5 5 4 4 5 18 

6 5 5 5 5 20 

7 4 4 4 4 16 

8 4 3 3 4 14 

9 4 4 4 5 17 

10 5 4 4 5 18 

11 5 5 4 4 18 

12 4 5 5 4 18 

13 4 4 4 4 16 

14 4 4 4 3 15 

15 5 5 5 4 19 

16 4 5 4 5 18 

17 4 4 4 4 16 

18 5 5 4 4 18 

19 4 4 4 4 16 

20 5 4 4 4 17 

21 4 4 3 3 14 

22 3 3 3 3 12 

23 4 4 4 4 16 

24 4 4 4 5 17 

25 4 4 3 4 15 

26 4 4 4 4 16 

27 4 4 3 3 14 

28 4 3 4 4 15 

29 4 5 4 4 17 

30 5 5 4 5 19 

31 4 4 4 5 17 

32 5 5 5 5 20 

33 4 4 4 4 16 

34 4 5 4 5 18 

35 4 4 4 4 16 

36 4 4 4 4 16 

37 4 4 3 4 15 

38 4 3 3 4 14 



 

 

 2.3 Tabulasi Data Variabel Penerimaan dan Keberlanjutan dengan Klien dan 

           Perikatan Tertentu 

No. Responden 
PKHDKPT (X3) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Total X3 

1 4 4 5 4 17 

2 4 4 5 5 18 

3 3 4 4 4 15 

4 4 4 4 4 16 

5 5 5 5 5 20 

6 5 4 4 4 17 

7 4 5 4 5 18 

8 5 4 4 5 18 

9 4 4 3 4 15 

10 4 5 4 4 17 

11 3 4 3 3 13 

12 5 4 5 4 18 

13 3 4 4 4 15 

14 5 5 5 5 20 

15 4 5 4 4 17 

16 4 5 5 5 19 

17 5 4 4 4 17 

18 5 4 5 4 18 

19 5 4 3 3 15 

20 3 3 3 3 12 

21 4 4 4 4 16 

22 5 5 4 4 18 

23 4 4 4 4 16 

24 4 4 4 4 16 

25 4 4 4 4 16 

26 4 4 5 5 18 

27 4 5 4 4 17 

28 4 5 4 4 17 

29 4 4 5 4 17 

30 4 4 4 4 16 

31 5 5 5 5 20 

32 3 3 3 3 12 

33 4 4 4 4 16 

34 4 4 4 5 17 

35 3 4 4 2 13 

36 4 4 4 3 15 

37 4 3 4 3 14 

38 4 4 4 5 17 



 

 

 2.4 Tabulasi Data Variabel Sumber Daya Manusia 

No. 

Responden 

SDM (X4) 

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 Total X4 

1 4 5 5 4 18 

2 4 4 4 5 17 

3 4 4 4 4 16 

4 4 4 5 4 17 

5 4 4 4 4 16 

6 5 5 5 5 20 

7 4 3 4 4 15 

8 4 4 4 4 16 

9 4 5 5 5 19 

10 5 5 4 4 18 

11 4 4 4 5 17 

12 4 4 4 4 16 

13 5 5 4 4 18 

14 4 4 4 4 16 

15 4 4 5 5 18 

16 4 4 4 4 16 

17 4 3 4 4 15 

18 4 4 4 4 16 

19 4 4 4 5 17 

20 5 5 5 5 20 

21 4 4 4 4 16 

22 3 3 3 3 12 

23 4 4 5 5 18 

24 4 4 3 5 16 

25 5 5 5 5 20 

26 4 4 5 5 18 

27 4 5 4 4 17 

28 4 5 4 5 18 

29 4 4 4 4 16 

30 5 5 5 5 20 

31 5 5 4 4 18 

32 4 4 4 4 16 

33 5 4 4 4 17 

34 4 4 5 4 17 

35 5 5 5 5 20 

36 4 4 4 4 16 

37 3 3 3 3 12 

38 4 4 4 4 16 

 



 

 

 2.5 Tabulasi Data Variabel Pelaksanaan Perikatan 

No. 

Responden 

PP (X5) 

X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 XS.6 X5.7 Total X5 

1 4 4 4 5 5 4 5 31 

2 5 4 5 4 4 4 5 31 

3 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 5 5 5 4 4 4 31 

5 4 4 5 5 5 5 4 32 

6 5 5 5 5 5 5 4 34 

7 4 4 5 4 3 4 4 28 

8 4 4 4 4 4 4 3 27 

9 4 4 5 5 4 5 5 32 

10 5 4 5 5 4 4 5 32 

11 5 4 4 5 4 4 4 30 

12 4 4 4 4 4 4 5 29 

13 5 4 5 5 4 4 4 31 

14 5 4 5 5 5 4 5 33 

15 4 4 4 5 4 4 4 29 

16 4 3 5 3 4 4 4 27 

17 4 4 4 4 3 3 4 26 

18 4 4 4 5 4 4 5 30 

19 4 4 4 5 4 4 4 29 

20 5 5 5 5 5 5 5 35 

21 4 4 4 4 4 4 4 28 

22 3 3 4 3 3 3 4 23 

23 4 4 5 4 5 5 5 32 

24 4 4 4 5 4 4 4 29 

25 5 5 5 5 5 5 5 35 

26 5 4 5 5 4 5 5 33 

27 4 4 4 5 5 4 5 31 

28 4 5 4 4 4 5 4 30 

29 4 4 5 5 4 4 5 31 

30 5 5 5 5 5 5 5 35 

31 4 4 4 4 4 3 4 27 

32 5 4 5 5 4 4 5 32 

33 4 4 4 4 4 3 3 26 

34 4 4 4 5 5 5 5 32 

35 5 5 5 5 5 5 5 35 

36 4 4 4 4 4 4 4 28 

37 4 3 3 4 3 3 3 23 

38 4 4 4 4 4 4 4 28 

 



 

 

 2.6 Tabulasi Data Variabel Pemantauan 

No. 

Responden 

Pemantauan (X6) 

X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 Total X6 

1 4 4 4 5 5 22 

2 4 5 5 4 4 22 

3 4 4 4 4 4 20 

4 5 4 4 5 5 23 

5 4 4 4 4 5 21 

6 4 5 5 5 5 24 

7 4 4 5 3 4 20 

8 4 4 4 4 4 20 

9 4 5 5 4 5 23 

10 4 5 5 5 4 23 

11 5 4 4 4 5 22 

12 4 4 4 5 5 22 

13 4 4 5 5 4 22 

14 4 4 4 4 4 20 

15 5 5 4 4 5 23 

16 4 4 4 3 3 18 

17 3 4 4 3 4 18 

18 4 4 4 4 4 20 

19 5 4 4 4 4 21 

20 5 5 5 5 5 25 

21 4 4 4 4 4 20 

22 3 3 3 3 4 16 

23 4 4 5 4 5 22 

24 4 4 4 4 3 19 

25 4 5 5 5 5 24 

26 4 4 4 4 5 21 

27 4 4 4 5 4 21 

28 4 5 4 5 4 22 

29 4 4 4 4 4 20 

30 5 4 5 5 5 24 

31 4 4 4 5 4 21 

32 4 4 4 4 4 20 

33 4 4 4 4 5 21 

34 4 5 4 4 5 22 

35 5 5 5 5 5 25 

36 4 3 4 5 4 20 

37 3 3 4 4 3 17 

38 4 4 4 4 4 20 

 



 

 

 2.7 Tabulasi Data Variabel Dokumentasi 

No. 

Responden 

Dokumentasi (X7) 

X7.1 X7.2 X7.3 Total X7 

1 4 4 5 13 

2 4 4 5 13 

3 4 4 4 12 

4 5 4 4 13 

5 4 4 4 12 

6 4 5 5 14 

7 4 4 5 13 

8 4 4 4 12 

9 4 4 4 12 

10 4 5 5 14 

11 4 4 4 12 

12 4 4 5 13 

13 4 4 4 12 

14 4 4 4 12 

15 5 5 4 14 

16 4 4 4 12 

17 3 4 4 11 

18 4 4 4 12 

19 5 4 4 13 

20 5 5 5 15 

21 4 4 4 12 

22 3 3 3 9 

23 4 4 5 13 

24 5 3 4 12 

25 5 5 5 15 

26 4 4 4 12 

27 4 4 5 13 

28 4 4 4 12 

29 4 4 4 12 

30 5 5 5 15 

31 4 5 5 14 

32 4 4 4 12 

33 5 4 4 13 

34 4 4 4 12 

35 5 5 5 15 

36 4 4 4 12 

37 3 3 3 9 

38 4 4 4 12 

 



 

 

 2.8 Tabulasi Data Variabel Kualitas Audit 

No. 

Responden 

Kualias Audit (Y) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Total Y 

1 4 4 5 4 5 22 

2 4 5 5 4 4 22 

3 4 4 4 4 4 20 

4 5 4 5 4 4 22 

5 4 4 4 5 4 21 

6 5 5 5 5 5 25 

7 5 4 3 4 4 20 

8 4 4 4 4 4 20 

9 4 5 5 4 5 23 

10 5 4 5 5 4 23 

11 4 4 5 4 5 22 

12 4 4 4 5 4 21 

13 4 5 5 4 4 22 

14 4 5 4 4 4 21 

15 4 4 5 5 5 23 

16 4 3 3 4 5 19 

17 3 4 3 4 4 18 

18 4 4 4 4 4 20 

19 4 4 5 4 5 22 

20 5 5 5 5 5 25 

21 4 4 4 4 4 20 

22 3 3 3 3 3 15 

23 4 4 4 5 5 22 

24 4 5 3 4 3 19 

25 5 5 5 5 5 25 

26 4 4 5 5 4 22 

27 4 4 4 5 5 22 

28 4 4 5 4 5 22 

29 4 4 4 4 4 20 

30 5 5 5 5 5 25 

31 5 4 5 5 4 23 

32 4 4 4 4 3 19 

33 5 4 4 3 4 20 

34 4 4 4 5 5 22 

35 5 5 5 5 5 25 

36 4 4 4 4 4 20 

37 3 3 3 3 3 15 

38 4 4 4 4 4 20 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 : Surat Riset 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

Lampiran 7 : SURAT BUKTI PENELITIAN 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 8 : Tanda Terima Kuesioner 
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