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BAB II

TELAAH PUSTAKA

Audit adalah pemeriksa secara objektif atas laporan keuangan suatu

perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan

keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain tersebut disajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau

organisasi tersebut.

Dalam Al-Qur’an begitu banyak hal-hal yang dibahas tentang audit

utamanya tentang menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Salah satu

ayat yang paling mengena dengan audit adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang

bunyinya :

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT menjadi saksi yang adil. Dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang

kamu kerjakan.”
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2.1. Teori Assimetric Information

Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak

dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan

pihak lainnya (sering juga disebut dengan istilah informasi asimetrik atau

informasi asimetris). Umumnya pihak penjual yang memiliki informasi lebih

banyak tentang produk dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin

juga terjadi (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Dalam audit, pendekatan ekonomi terhadap perlunya independen auditor

dalam persfektif auditing dapat dikaitkan dengan dasar teori keagenan (the agency

theory), yaitu hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agency).

Dengan berbedanya kepentingan  dari kedua unsur tersebut dari sinilah konflik

kepentingan (conflict of interest) muncul dan bersinggungan sehingga timbulah

assimetric information. Assimetric Information terjadi manakala satu pihak

mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang pihak lain (pemilik atau

pemakai informasi)  yang terlibat dalam transaksi untuk membuat keputusan yang

tepat. Dalam hal ini yang paling tepat untuk mengatasi assimetrical information

adalah auditor independen selaku pihak ketiga atau dalam permasalahan tersebut,

yang mana auditor akan mengeluarkan opini audit independen atas laporan

keuangan perusahaan sebagai bahan rekomendasi untuk pihak yang

berkepentingan. Namun, dalam memilih auditor, tidaklah sembarangan. Auditor

yang kredibel dan profesional serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam

pemeriksaan dan pelaporanlah yang paling tepat.
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2.2. Teori identitas sosial

Alvesson (2000) Teori Identitas sosial yang secara potensial memberikan

penjelasan berbasis kognitif, hal ini berlawanan dengan penjelasan akan

ketergantungan ekonomis (economic dependence), karena adanya alasan mengapa

klien memiliki pengaruh yang terlalu berlebihan kepada auditor. Kategorisasi

pribadi ini berperan sebagai titik awal untuk berpikir dan melakukan hubungan

sosial. Teori identitas sosial akan cenderung meningkat ketika individu melakukan

internalisasi terhadap norma kelompok dan nilai-nilai yang ada. Individu akan

cenderung untuk mengidentifikasi kelompok yang memiliki nilai yang bisa

menarik perhatian individu tersebut (Prihandono, 2012: 9).

Teori Identitas Sosial memunculkan kemungkinan bahwa seseorang yang

bekerja dalam sebuah perusahaan jasa yang memiliki identifikasi langsung dengan

klien yang menjadi bagian utama dalam pekerjaan mereka. Auditor mungkin akan

bekerja dengan klien untuk periode waktu yang sangat lama dan dilakukan secara

berulang-ulang, ini akan memunculkan identifikasi klien. Untuk melakukan

proses auditing yang efektif dan efisien, maka auditor harus memahami bisnis

klien, sistem informasi akuntansi serta mengetahui siapa yang menjadi karyawan

inti atau karyawan kunci (AICPA Professional Standards, AU 311).

Teori Identitas Sosial memunculkan identifikasi klien yang

memungkinkan auditor melakukan interaksi sosial kepada klien dalam jangka

waktu periode yang cukup lama, sehingga diduga akan memiliki pengaruh

terhadap sikap independensi seorang auditor. Selain itu, adanya identifikasi klien

juga akan berdampak pada pengalaman seorang auditor, ini dapat dipahami karena
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pada saat proses identifikasi klien, auditor cenderung melakukan interaksi sosial

yang intens dalam kurun waktu yang relatif lama agar dapat lebih memahami

bagaimana bisnis klien berjalan, sehingga pengalaman bekerja auditor akan

meningkat (Prihandono, 2012: 10).

2.3. Etika Profesi

Salah satu yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi yang

lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi

kepentingan publik. Oleh  karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak

hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja saja. Ketika bertindak

untuk kepentingan publik, setiap Praktisi harus memenuhi dan menerapkan

seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam kode etik (SPAP,

2011). Etika profesional (professional ethichs) harus lebih dari sekedar prinsip

prinsip moral. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik IAI adalah sebagai berikut :

1) Tanggung jawab professional; 2) Kepentingan publik; 3) Integritas; 4)

Objektifitas; 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional; 6) Kerahasiaan; 7)

Perilaku professional; 8) Standar teknis, harus melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan Suraida

(2005). Adapun beberapa prinsip dasar etika profesi yang diteliti adalah :

a. Integritas

Prinsip integritas seksi 110. 1, setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam

menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan

pekerjaannya (SPAP, 2011).
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Boynton, et al. (2002: 101) untuk mempertahankan dan memperluas

kepercayaan masyarakat, para CPA harus melaksanakan semua tanggung jawab

profesional dengan integritas tinggi.

Mulyadi (2002: 52) menyatakan ada beberapa pengertian integritas :

1. Integritas adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan

profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan

publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji

semua keputusan yang diambilnya.

2. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain : bersikap jujur

dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerimaan jasa,

pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan

pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan

atau peniadaan prinsip.

3. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak

terdapat peraturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi

pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau

perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang

seorang yang berintegrasi akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga

integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati bentuk

maupun jiwa standar teknis dan etika.

4. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas

dan kehati-hatian profesional (Suprianti, 2009: 9).
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Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Sukriah (2012) integritas merupakan

kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota

dalam menguji semua keputusannya. Integritas adalah menjalankan tugas dan

pekerjaan dengan selalu memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral.

Integritas mengharuskan seseorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan,

berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat

unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi

pengambilan keputusan yang andal.

b. Objektivitas

Prinsip objektivitas seksi 120. 1, setiap praktisi tidak boleh membiarkan

subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak (undue

influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau

pertimbangan bisnis (SPAP, 2011).

Salim (KBBI, 1991: 1050) objektivitas, berhubungan dengan keadaan

yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau  pandangan pribadi.

Objektivitas, sikap yang tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan di

dalam mengambil keputusan keobjektivan.

Objektivitas adalah suatu perilaku mental yang tidak bias yang

mensyaratkan auditor internal atau eksternal menjalankan penugasan dengan

kepercayaan yang jujur dalam produk kerja mereka dan bahwa tidak ada

kompromi atas kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor internal

atau eksternal untuk tidak menomor duakan pertimbangan mereka atas

permasalahan audit dengan pertimbangan pihak lain (Sawyer, et al, 2006: 571).
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Mulyadi (2002: 57) mengatakan bahwa setiap anggota harus menjaga

objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban

profesionalnya.

1. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang

diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersifat

adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias.

Serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh

orang lain.

2. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus

menunjukkan objektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota dalam

praktik akuntan publik memberikan jasa atestasi, perpajakan serta

konsultan manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan

sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam

kapasitas keuangan dan manajemen di industri, pendidikan dan

pemerintah. Mereka harus melindungi integritas pekerjaannya dan

memelihara objektivitasnya.

3. Dalam menghadapi situasi dan praktik secara spesifik berhubungan dengan

aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup

harus diberikan  terhadap faktor berikut :

a) Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan

mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan

ini dapat menggangu objektivitasnya.
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b) Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan

semua situasi dimana tekanan-tekanan yang mungkin terjadi. Ukuran

kewajaran (resionableness) harus digunakan dalam menentukan standar

untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat

merusak objektivitas anggota.

c) Hubungan-hubungan memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh

lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.

d) Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang

yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip

objektivitas.

e) Anggota tidak boleh menerima hadiah atau entertainment yang

dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap

perkembangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang

berhubungan dengan mereka. Anggota yang menghindari situasi-situasi

yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda (Suprianti,

2009: 12).

c. Kompetensi

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional

seksi 130.1, mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan

keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional

yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. (SPAP, 2011).

Badudu dan Zein (KUBI, 1994) kompeten adalah, 1. Cakap, menetahui

dan menguasai pekerjaan atau persoalan. 2. Wewenang, berhak menentukan



19

sesuatu kompetensi, kewenangan atau hak untuk menentukan atau memutuskan

sesuatu.

Mayangsari (2003) kompetensi juga merupakan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta

kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Definisi

kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman (Alim,

2007: 6).

Tarigan (2011) kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh

auditor untuk melakukan audit dengan benar. Kompetensi semacam itu dapat

diperoleh melalui baik jenjang pendidikan secara formal maupun informal, serta

pengalaman dalam praktik audit. Karena dalam melakukan peran audit, seorang

auditor harus mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan

untuk mendukung judgment yang diberikannya. Dari bukti-bukti yang

dikumpulkan ini harus memadai guna meyakinkan auditor dalam memberikan

opini (Salim, 2012: 5).

Boynton, et al. (2002: 61) kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor,

yaitu 1. Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, 2. Pelatihan

praktik dan pengalaman dalam auditing, dan 3. Mengikuti profesi pendidikan

berkelanjutan selama karir profesional auditor.

Dalam kode etik profesi disebutkan kompetensi diperoleh melalui

pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya

memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai dalam semua

penugasan dan dalam semua tanggung jawab, semua anggota harus melakukan
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upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa

kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti

yang disyaratkan oleh prinsip etika. (Ginanjar, 2004) kompetensi profesional

dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah :

1. Pencapaian kompetensi profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar

pendidikan yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan

ujian profesional dalam subjek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal

ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan kompetensi profesional

a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar

dan melakukan peningkatan professional secara berkesinambungan selama

kehidupan profesional anggota.

b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus

mengikiti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya

pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya baik nasional

maupun internasional yang relevan.

c) Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk

memastikan terdapatnya pengendali mutu atas pelaksanaan jasa

profesional yang konsiten dengan standar nasional dan internasional

(Suprianti, 2009: 17).
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2.4. Independensi

Mulyadi (2002: 27) standar umum yang kedua mengatur sikap mental

independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berati sikap

mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak

terpengaruh oleh orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam

diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang

objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan

pendapatnya (Suprianti, 2009: 15).

Independence adalah kebebasan dari konflik-konflik kepentingan yang

signifikan yang mengancam objektivitas. Ancaman terhadap objektivitas tersebut

harus dikelola pada tingkat auditan individual, tingkat penugasan dan tingkat

organisasi.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang

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

Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan

kepentingan dalam perusahan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak

hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus

pula menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan

independensinya. Dengan demikian, disamping auditor harus benar-benar

independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat

bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut

persepsi masyarakat ini tidak mudah diperoleh. Dalam kenyataan auditor

seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan  sikap mental independen.
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Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental auditor adalah sebagai

berikut :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.

2. Sebagai penjual jasa sering kali auditor mempunyai kecendrungan untuk

memuaskan keinginan kliennya.

3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan

lepasnya klien (Sawyer, et al, 2006: 571).

Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox

adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan

independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang

disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap

kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan

Sharaf, 1993: 246) dalam Alim (2007: 8).

Supriyono (1988) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi,

yaitu: 1. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, 2. Jasa-

jasa lainnya selain jasa audit, 3. Lamanya hubungan audit antara akuntan publik

dengan klien, 4. Persaingan antar KAP, 5. Ukuran KAP, dan 6. Audit fee dan

dilanjutkan dengan penelitian Pratama (2013: 21). Berikut dijabarkan beberapa

dimensi yang dapat mempengaruhi independensi auditor independen :

a. Lama Hubungan dengan Klien (Audit Tenure)

Audit Tenure adalah Masa Perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan

Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan
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sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. Isu mengenai Audit Tenure

biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor.

Flint (2003) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor

terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi

sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman yang berpengaruh adalah

audit tenure yang panjang. Dia berpendapat bahwa audit tenure yang panjang

dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan yang lebih

nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien

mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. Audit

Tenure yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih dan

akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka

mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang

objektif dari bukti terkini (Sinaga, 2012: 2).

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien

sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang

jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor

paling lama tiga tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan

Publik (KAP) boleh sampai lima tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor

tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal

akuntansi.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008

tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian
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jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP

paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan

publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan

kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien

setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan

klien tersebut (Kusharyanti, 2003: 28).

b. Tekanan dari klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi

perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang

lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai

tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada

auditor sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan

keinginan klien (Media akuntansi, 1997). Pada situasi ini, auditor mengalami

dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar

standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat

menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya (Elfarini, 2007: 36).

Selain itu, persaingan antar kantor akuntan (KAP) semakin besar. KAP

semakin bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak sebanding

dengan pertumbuhan KAP. Terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan

merjer atau akuisisi dan akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahan

yang mengalami kebangkrutan. Sehingga oleh karena itu KAP akan lebih sulit
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untuk mendapatkan klien baru sehingga KAP enggan melepas klien yang sudah

ada (Elfarini, 2007: 37).

Tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan

dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan dapat mempengaruhi

kualitas audit (Kusharyanti, 2003: 28).

c. Besar audit fee yang dibayar oleh klien tertentu

Dalam menetapkan imbalan jasa (fee) audit, akuntan publik harus

memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit sebagai berikut:

a) Tahapan perencanaan audit antara lain: pendahuluan, perencanaan,

pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian,

melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat

program audit, risk assesment atas akun, dan ground discussion

dengan manajemen.

b) Tahap pelakasanaan audit antara lain: pengujian pengendalian

internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitas, dan

pengujian detail transaksi.

c) Tahap pelaporan antara lain: review kewajiban kontijensi, review atas

kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan

kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan

capital commitment.

Selain itu dalam menetapkan fee audit, akuntan publik harus juga

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Kebutuhan klien.
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b) Tugas dan tanggung jawab menurut hukum.

c) Independensi.

d) Tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung jawab yang

melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas

pekerjaan.

e) Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh

Akuntan Publik dan staffnya untuk menyelesaikan pekerjaan.

f) Basis penetapan fee yang disepakati.

Audit fee yang jumlahnya besar kemungkinan akan mengakibatkan

berkurangnya independensi akuntan publik. Hal ini disebabkan beberapa alasan,

yaitu:

1) Kantor akuntan yang menerima audit fee besar merasa tergantung

kepada klien sehingga segan menentang pendapat klien meskipun

pendapat klien tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang

diterima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak dapat

melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik sesungguhnya.

2) Kantor akuntan yang menerima Audit fee besar dari seorang klien

takut kehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian

pendapatannya sehingga kantor akuntan publik cenderung tidak

independen.

3) Kantor akuntan cenderung memberikan counterpart fee yang besar

kepada salah satu atau pejabat kunci klien yang diaudit, meskipun hal
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ini dilarang kode etik, sehingga tindakan ini cenderung menimbulkan

hubungan yang tidak independen dengan kliennya.

Akan tetapi, audit yang besar mungkin juga dapat mendorong kantor

akuntan publik lebih independen karena dengan audit fee yang besar dapat

tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan

seksama. Audit fee yang kecil mengakibatkan suatu kantor akuntan publik lebih

independen karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Kantor akuntan yang menerima fee kecil tidak merasa tergantung

kepada klien sehingga lebih berani menentang kehendak klien yang

tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik sesungguhnya.

2) Hubungan klien yang audit feenya kecil tidak mengakibatkan

turunnya pendapatan kantor akuntan publik dalam jumlah yang relatif

besar.

Akan tetapi, audit fee yang kecil kemungkinan dapat pula mendorong

akuntan publik kurang independen karena waktu dan biaya audit yang terbatas.

Sebagai auditor harus selalu menjaga independensinya serta menggunakan

kompetensi yang dimiliki agar kualitas audit yang dihasilkannya tinggi. Setiap

orang pasti menginginkan pendapatan yang lebih untuk memenuhi biaya

kehidupannya. Namun, untuk menjaga profesinya, auditor harus bersifat

independen atau tidak mudah dipengaruhi oleh klien (Rukhaidah, 2010: 35).
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2.5. Skeptisisme

Badudu, Zein (1994: 1340) skeptisisme adalah  kurang percaya,

meragukan segala sesuatu, tidak memiliki lagi rasa percaya lagi terhadap sesuatu,

misalnya orang yang selalu mengalami kegagalan dalam usahanya. Skeptisisme,

aliran atau paham yang tidak lagi punya rasa percaya dan selalu meragukan hal-

hal tertentu. Misalnya dapat mematikan semangat usaha untuk menjadi lebih baik.

Wikipedia bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa skeptisisme adalah

paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan)

contohnya; kesulitan itu telah banyak menimbulkan skeptis-isme terhadap

kesanggupan dalam menanggapi gejolak hubungan internasional. Menurut kamus

besar bahasa indonesia skeptis yaitu kurang percaya, ragu-ragu terhadap

keberhasilan ajaran, contohnya; penderitaan dan pengalaman menjadikan orang

bersifat sinis dan skeptis. Jadi secara umum skeptisisme adalah ketidakpercayaan

atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya.

Dalam penggunaan sehari-hari skeptis-isme bisa berarti:

1. Suatu sikap keraguan atau disposisi untuk keraguan baik secara

umum atau menuju objek tertentu;

2. Doktrin yang benar ilmu pengetahuan atau terdapat di wilayah

tertentu belum pasti; atau

3. Metode ditangguhkan pertimbangan, keraguan sistematis, atau kritik

yang karakteristik skeptis (Merriam-Webster).

Dalam filsafat, skeptis-isme adalah merujuk lebih bermakna khusus untuk

suatu atau dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang:
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a) Sebuah pertanyaan,

b) Metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus

menerus pengujian,

c) Kesembarangan, relativitas, atau subyektivitas dari nilai-nilai moral,

d) Keterbatasan pengetahuan,

e) Metode intelektual kehati-hatian dan pertimbangan yang ditangguhkan.

Kushasyandita (2012) pemberian opini auditor atas laporan keuangan,

dipengaruhi oleh sikap profesional auditor yang harus selalu mempertanyakan

bukti-bukti audit serta tidak mudah begitu saja percaya terhadap keterangan-

keterangan yang diberikan klien. Sikap tersebut disebut dengan skeptisisme

profesional auditor. (Shaub dan Lawrence , 1996) mengartikan skeptisisme

profesional auditor sebagai berikut “professional scepticism is a choice to fulfill

the professional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences of

another person’s behavior...”.

Kee dan Knox’s (1970) dalam Gusti dan Ali (2008: 5) dalam model

“Professional Scepticism Auditor” menyatakan bahwa skeptisisme profesional

auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor ;

1. Faktor-faktor kecondongan etika, memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap skeptisisme profesional auditor. The American Heritage

Directory menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang

menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan

kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area
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profesi akuntan (Louwers, 1997), termasuk dalam melatih sikap

skeptisisme profesional akuntan.

2. Faktor-faktor situasi, berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme

profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki

resiko tinggi (situasi irregularities) mempengaruhi auditor untuk

meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya.

3. Pengalaman, yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam

melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu,

maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.

Para teoritis dan praktisi auditing sepakat bahwa skeptisisme profesional

merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor (Tuanakota, 2011) dalam

Prihandono (2012: 10-11).

2.6. Pengetahuan akuntansi dan auditing

Arens, et al. (2003: 18) akuntansi adalah proses pencatatan,

pengklasifikasian, serta pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dengan

perlakuan yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan, yang dapat

digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sadeli (2010: 2) accounting merupakan suatu metodologi dan himpunan

pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi

apapun bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, accounting ialah

pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang

luas. Kedua, auditing adalah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan

penilaian (evaluasi) atas hasil dari proses pelaksanaan pembukuan tersebut.
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Fungsi utama akuntan publik adalah mengadakan pemeriksaan dan

membuat laporan bebas mengenai keuangan. Mengaudit adalah fungsi istimewa

dari akuntan publik yang bebas dan merupakan salah satu cabang pengetahuan

yang menjadi latihan, keahlian, dan penilaian khususnya. Negara Indonesia

ditetapkan oleh ketentuan undang-undang bahwa akuntan publik itu harus

terdaftar pada Register Negara dan memperoleh izin untuk membuka praktek dari

mentri keuangan (Ensiklopedi Manajemen: 713).

Audit adalah 1. Teori dan praktik peraturan, termasuk tanggung jawab,

prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), dan semua kegiatannya. 2. Hal yang

berhubungan dengan akuntansi. 3. Seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi

keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas suatu

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Friska Artmanda W: 32).

Pengertian auditing menurut (Mulyadi, 2002) adalah pemeriksaan secara

objekif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan

untuk menentukan apakah laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain

tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan

dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Orang sering menganggap bahwa auditing merupakan suatu cabang atau

hubungan devisi akuntansi. Auditing biasanya diajarkan sebagai mata kuliah

akuntansi dan banyak auditor dikenal sebagai akuntan. Akan tetapi, terdapat

perbedaan yang signifikan antara audit dan akuntansi. Akuntansi berkaitan dengan
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mengidentifikasi, pencatatan dan pengikhtisaran kejadian ekonomi. Hasil  dari

proses akuntansi adalah laporan keuangan. Tujuan umum akuntansi adalah

menjadikan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi yang berguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi (Guy et al, 2002: 8).

Tujuan utama audit adalah menguji pernyataan (sering berupa ukuran

akuntansi) dan meningkatkan keyakinan atas pernyataan tersebut. Pada saat

mengaudit laporan keuangan, auditor tentu saja harus memahami prinsip

akuntansi yang mendasari laporan tersebut. Meskipun banyak auditor yang bukan

akuntan dan mengaudit laporan selain laporan keuangan.

Boynton, et al. (2002: 11) tentang jenis auditor dan jenis audit. Auditor

biasanya diklasifikasikan dalam tiga kategori bedasarkan siapa yang

mempekerjakan mereka ;

1. Auditor independen, yang disebut juga auditor eksternal (ekternal auditor),

adalah akuntan publik yang bersertifikasi (Certified Public Accountans :

CPA) yang mempunyai kantor praktik  sendiri dan menawarkan jasa audit

serta jasa lain kepada klien.

2. Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu

entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut. Sebagai

akibatnya, mereka sangat berkepentingan dalam penentian apakah

kebijakan dan prosedur telah diikuti (tidak serta berkepentingan dengan

bagaimana aktivitas organisasi). Mereka mungkin juga terlibat dalam

penelaah (review) efektivitas dan efisiensi prosedur operasi serta dalam

penentuan kehandalan informasi yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
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Tugas utama auditor internal adalah melaksanakan audit ketaatan

(compliance audit) dan opersional audit (operational audit). Auditor

internal dapat memiliki ijazah sebagai Certified internal auditor (CIA)

yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor.

3. Auditor pemerintah, aktivitas audit pemerintah yang paling umum

dilaksanakan oleh General Accounting Office (GAO) yang diketuai oleh

kontroler umum, yang merupakan suatu badan di kongres yang mengaudit

suatu lembaga eksekutif pemerintah dan melaporkan secara langsung

kepada lembaga legislatif sama dengan kantor akuntan independen. Meski

demikian, GAO juga terlibat dalam audit ketaatan dan audit operasional.

GAO harus menentukan apakah lembaga pemerintah telah mematuhi

peraturan perundangan dan regulasi federal lainnya. GAO juga

berkepentingan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai

program serta badan federal.

Sedangkan jenis audit terdiri dari :

1. Audit keuangan, memeriksa kewajaran laporan keuangan dari suatu entitas

apakah telah disajikan secara tepat, benar dan sesuai dengan prinsip

akuntansi berterima umum.

2. Audit ketaatan, mengukur ketaatan pihak yang diaudit dengan kriteria

yang telah ditetapkan.

3. Audit operasional, audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas mengukur berhasilnya suatu organisasi mencapai tujuan dan



34

sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan

sumber daya dalam mencapai tujuan.

Boynton, et al. (2002: 53) perlunya dilakukan audit independen atas

laporan keuangan dapat dilihat lebih lanjut pada empat kondisi berikut.

1. Pertentangan kepentingan (Conflict of interest)

Banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang

adanya pertentangan kepentingan aktual maupun potensial antar mereka

sendiri dan manajemen entitas. Kekhawatiran ini berkembang menjadi

ketakutan bahwa laporan keuangan dengan data yang menyertainya  telah

disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias untuk

kepentingan manajemen. Pertentangan kepentingan juga dapat terjadi

antara berbagai kelompok penguna laporan keuangan seperti para kreditor

dan para pemegang saham. Oleh karena itu, para pengguna mencari

keyakinan dari auditor independen luar bahwa informasi tersebut telah 1.

Bebas dari bias untuk kepentingan manajemen, dan 2. Netral untuk

kepentingan kelompok pengguna.

2. Konsekuensi (consequence)

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen informasi yang

penting, dan dalam beberapa kasus, merupakan satu-satunya sumber

informasi yang digunakan untuk membuat keputusan  investasi yang

signifikan, peminjaman, serta keputusan lainnya. Oleh karena itu, para

pengguna menggunakan laporan keuangan memuat sebanyak mungkin

data yang relevan. Kebutuhan ini diakui oleh persyaratan pengungkapan
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ekstensif yang ditetapkan oleh SEC atas perusahaan yang berada di bawah

yurisdiksinya. Karena keputusan yang dibuat akan membawa konsekuensi

ekonomi, sosial, dll yang signifikan, maka para pengguna laporan akan

melirik pada auditor independen untuk memperoleh keyakinan bahwa

laporan keuangan telah disusun sesuai GAAP, termasuk semua

pengungkapan yang memadai.

3. Kompleksitas (complexity)

Masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan, telah

menjadi sedemikian kompleks. Standar akuntansi dan pelaporan untuk

sewa guna usaha (leasing), pension, pajak penghasilan, dan laba per

lembar saham merupakan contoh dari fakta kompleksitas yang ada dewasa

ini. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka resiko salah

interpretasi dan resiko kesalahan yang tidak disengaja juga ikut meningkat.

Karena para pengguna merasa semakin sulit, atau bahkan mustahil untuk

mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan, maka mereka mengandalkan

auditor independen untuk menilai mutu informasi yang dimuat dalam

laporan keuangan.

4. Keterperincian (remoteness)

Para pengguna laporan keuangan,  bahkan para pengguna yang paling

pandai sekalipun menggangap tidak praktis lagi untuk mencari akses

langsung pada catatan akuntansi utama guna melaksanakan sendiri

verifikasi atas asersi laporan keuangan karena adanya faktor jarak, waktu

dan biaya. Dari pada mempercayai mutu data keuangan begitu saja, sekali
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lagi para pengguna lebih mengandalkan laporan auditor independen untuk

memenuhi kebutuhan.

Empat kondisi diatas secara bersama membentuk adanya resiko informasi

(risk information) yaitu resiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak benar,

tidak lengkap, dan bias.

Pengetahuan akuntan publik bisa diperoleh dari berbagai pendidikan dan

pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar,

lokakarya serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya.

Pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik melakukan

perkerjaan dalam proses audit. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai

dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik

daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan

tugasnya (Herawaty dan Susanto, 2009) dalam Kautsarrahmelia (2012: 34).

2.7. Opini audit

Purwadarminta (2007: 812) opini merupakan pendapat, pikiran, pendirian,

politik, pendirian atau pandangan politik atau pendirian bedasarkan ideologi

(sikap politik atau publik umum, pendapat umum).

Mulyadi (2002) terdapat lima pendapat yang mungkin diberikan oleh

akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat tersebut adalah :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi

pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang

signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang
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berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi

penerimaan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta

pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang

berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang

paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi

keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam paragraf pendapat

mempunyai makna :

a) Bebas dari keragu-raguan dan ketidak jujuran,

b) Lengkap informasinya.

2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa

Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan

keuangan dari hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan

laporan audit bentuk baku.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan

audit, jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini :

a) Lingkup audit dibatasi oleh klien,

b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak

dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang

berada di luar kekuasaan klien maupun auditor,

c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi

berterima umum,
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d) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan

keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien

tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga

tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan

ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor juga akan memberikan

pendapat tidak wajar jika ia dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia tidak

dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung

pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh

auditor, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama

sekali tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai

informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan,

maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion

report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak

memberikan pendapat adalah :

a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit,

b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Messier (2006: 50) laporan audit adalah  produk atau  keluaran dari audit.

Laporan audit juga dikenal sebagai pendapat audit, adalah puncak dari proses
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pengumpulan dan evaluasi bukti yang cukup dan kompeten sehubungan dengan

penyajian yang wajar dari asersi manajer dalam laporan keuangan.

Gambar II.1

Jenis laporan audit

Sumber : Messier tahun 2006
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2.8. Penelitian sebelumnya

Berikut ini dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber

referensi penulis untuk mengangkat kembali topik tentang opini audit atau

sejenisnya pada tabel berikut ini :

Tabel II.1

Penelitian terdahulu

N
o Peneliti Judul Variabel Hasil Perbedaan

1 Ida Suraida
(2005)

Pengaruh Etika,
Kompetensi,
Pengalaman
Audit Dan

Resiko Audit,
Terhadap

Skeptisisme
Profesional
Auditor Dan
Ketepatan
Pemberian

Opini Akuntan
Publik

Etika,
Kompetensi,
Pengalaman
Audit Dan

Resiko Audit
(Independent)
Skeptisisme
Profesional

Auditor,
Ketepatan
Pemberian

Opini
(Dependent)

Etika,
Kompetensi,

Pengalaman Audit
Dan Risiko Audit

Berpengaruh
Terhadap

Skeptisisme
Profesional
Auditor Dan
Ketepatan

Pemberian Opini
Audit Baik Secara

Parsial Maupun
Secara Simultan

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
Tekanan Klien,

Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

2

Maghfirah
Gusti Dan
Syahril Ali

(2008)

Hubungan
Skeptisisme
Profesional
Auditor Dan
Situasi Audit,

Etika,
Pengalaman

Serta Keahlian
Audit Dengan

Ketepatan
Pemberian

Opini Auditor
Oleh Akuntan

Publik

Skeptisisme
Profesional

Auditor,Situasi
Audit, Etika,
Pengalaman,

Keahlian Audit
(Independent)

Ketepatan
Pemberian

Opini
(Dependent)

Skeptisisme
Profesional

Auditor, Situasi
Audit,

Berpengaruh
Signifikan
Terhadap
Ketepatan

Pemberian Opini
Audit. Sedangkan

Etika,
Pengalaman,

Keahlian Auditor
Tidak

Berpengaruh
Signifikan
Terhadap
Ketepatan

Pemberian Opini
Audit

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
Tekanan Klien,

Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

3
Said Muksin

Syam
(2009)

Pengaruh
Independensi

Terhadap Opini

Independensi
(Independent)
Opini Audit

Independensi
Secara Parsial

Tidak

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
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Audit Studi
Empiris Pada

Auditor
Independent Di

Pekanbaru

(Dependent) Mempunyai
Pengaruh
Signifikan

Terhadap Opini
Audit.

Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
Tekanan Klien,

Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

4
Destri

Suprianti
(2009)

Pengaruh
Integritas,

Objektivitas,
Independensi,

Dan
Kompetensi

Auditor
Independent

Terhadap Opini
Audit Di

Pekanbaru

Integritas,
Objektivitas,
Independensi,
Kompetensi

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

Integritas,
Objektivitas,
Independensi,
Kompetensi

Secara Simultan
Berpengaruh

Terhadap Opini
Audit. Sedangkan

Independensi
Secara Parsial

Tidak
Berpengaruh Dan

Integritas,
Objektivitas,
Kompetensi
Berpengaruh

Signifikan
Terhadap Opini

Audit

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
Tekanan Klien,

Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

5

Aldiansyah
Utama

Prihandono
(2012)

Hubungan
Skeptisisme
Profesional

Auditor, Situasi
Audit,

Independensi,
Etika, Keahlian,

Dan
Pengalaman

Dengan
Keputusan
Pemberian

Opini Audit
Oleh Auditor (
Studi Empiris
Pada Kap Di

Jakarta)

Skeptisisme
Profesional

Auditor, Situasi
Audit,

Independensi,
Etika, Keahlian,

Dan
Pengalaman

(Independent)
Keputusan
Pemberian

Opini Audit
(Dependent)

Skeptisisme
Profesional

Auditor, Situasi
Audit, Dan
Pengalaman
Mempunyai

Pengaruh Yang
Signifikan
Terhadap
Keputusan

Pemberian Opini
Audit Oleh

Auditor.
Sedangkan

Independensi,
Etika, Keahlian

Tidak
Berpengaruh

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
Tekanan Klien,

Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

6

RR.
Sabhrina

Kushasyandi
ta

(2012)

Pengaruh
Pengalaman,

Keahlian,
Situasi Audit,

Etika, Dan
Gender

Pengalaman,
Keahlian,

Situasi Audit,
Etika, Gender
(Independent)

Ketepatan

Gender Memiliki
Pengaruh

Signifikan Secara
Langsung
Terhadap
Ketepatan

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
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Terhadap
Ketepatan
Pemberian

Opini Auditor
Melalui

Skeptisisme
Profesional

Auditor (Studi
Kasus Pada Kap

Big Four Di
Jakarta)

Pemberian
Opini Auditor
(Dependent)

Melalui
Skeptisisme
Profesional

Audit.

Pemberian Opini
Auditor Dan

Situasi
Audit

Berpengaruh
Signifikan
Terhadap
Ketepatan

Pemberian Opini
Auditor Melalui

Skeptisisme
Profesional

Auditor.
Variabel Lain

Tidak
Berpengaruh

Tekanan Klien,
Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

7

Tania
Kautsarrahm

elia
(2013)

Pengaruh
Independensi,

Keahlian,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing Serta

Skeptisme
Profesional

Auditor
Terhadap
Ketepatan
Pemberian

Opini Audit
Oleh Akuntan

Publik

Independensi,
Keahlian,

Pengetahuan
Akuntansi Dan
Auditing Serta

Skeptisme
Profesional

Auditor
(Independent)

Ketepatan
Pemberian

Opini Audit
(Dependent)

Independensi Dan
Keahlian Tidak

Memiliki
Pengaruh
Signifikan
Terhadap
Ketepatan

Pemberian Opini
Audit, Sedangkan

Variabel
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing,
Skeptisme
Memiliki

Pengaruh Yang
Signifikan Dan

Positif Terhadap
Ketepatan

Pemberian Opini
Audit

Sedangkan Secara
Simultan, Seluruh

Variabel
Berpengaruh

Etika Profesi
(Integritas,

Objektivitas,
Kompetensi),
Independensi

(Audit Tenure,
Tekanan Klien,

Audit Fee),
Skeptisisme,
Pengetahuan

Akuntansi Dan
Auditing

(Independent)
Opini Audit
(Dependent)

Sumber : Data olahan sendiri

2.9. Kerangka Berpikir dan Perumusan Hipotesis

2.9.1. Etika profesi terhadap pemberian opini audit

Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap Praktisi harus

memenuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur

dalam kode etik. (SPAP, 2011). Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik IAI adalah
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sebagai berikut : 1) Tanggung jawab professional; 2) Kepentingan publik; 3)

Integritas; 4) Objektifitas; 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional; 6)

Kerahasiaan; 7) Perilaku professional; 8) Standar teknis, harus melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah

ditetapkan. Suraida , Gusti dan Ali (2009) serta Prihandono (2012) membuktikan

bahwa etika berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Adapun

prinsip dasar etika profesi yang dimaksud untuk dieliti adalah :

a. Integritas

Prinsip integritas seksi 110. 1, setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam

menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan

pekerjaannya (SPAP, 2011). Suprianti (2009) yang penelitiannya menunjukan

integritas, objektivitas, independensi, dan kompetensi bersama-sama berpengaruh

terhadap opini audit. Sedangkan independensi secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap opini audit. Sedangkan Ayuningtyas (2012), dan Salim (2012)

menyebutkan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

b. Objektivitas

Prinsip objektivitas seksi 120. 1, setiap praktisi tidak boleh membiarkan

subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak (undue

influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau

pertimbangan bisnis (SPAP, 2011). Ayuningtyas (2012), dan Suprianti (2009),

baik secara parsial maupun simultan adanya pengaruh objektivitas terhadap opini

audit.
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c. Kompetensi

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional

seksi 130.1, mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan

keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional

yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. (SPAP, 2011). Suraida (2005),

dan Suprianti (2009) bersama-sama telah membuktikan  baik secara parsial

maupun simultan kompetensi auditor independen berpengaruh signifikan terhadap

opini audit yang diberikan. Sedangkan Alim (2008), Salim (2012), dan

Ayuningtyas (2012) bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas

audit.

Dari penjabaran dan penelitian sebelumnya, dapat ditarik hipotesis

mengenai etika profesi dan opini audit adalah :

H1 : Ada pengaruh signifikan antara etika profesi auditor independen
terhadap pemberian opini audit pada KAP di Pekanbaru.

2.9.2. Independensi terhadap pemberian opini audit

Independensi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan

pemeriksaan akuntansi karena adanya kepercayaan dari klien dan para pemakai

laporan keuangan dalam hal membuktikan kewajaran penyusunan laporan

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

kepentingan. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh

oleh pihak luar dalam mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam

pemeriksaan (Windarti, 2011) dalam Kautsarahmelia (2013: 48). Beberapa faktor

yang dapat mempengaruhi independensi auditor adalah audit tenure, tekanan klien

dan besarnya audit fee. Syam (2009) dalam penelitiannya variabel independen
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secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap opini audit sejalan

dengan Prihandono (2012), Kautsarrahmelia (2013), dan Suprianti (2009).

Sedangkan pada kualitas audit, independensi secara parsial tidak berpengaruh

signifikan yang diteliti oleh Ayuningtyas (2012). Berbeda dengan Alim (2007),

Salim (2012), dan Pratama (2013) yang membuktikan ada pengaruh independensi

terhadap kualitas audit. Dari penjabaran dan penelitian sebelumnya, dapat ditarik

hipotesis mengenai independensi dan opini audit adalah :

H2 : Ada pengaruh signifikan antara independensi  auditor independen
terhadap pemberian opini audit pada KAP di Pekanbaru.

2.9.3. Skeptisisme terhadap pemberian opini audit

Skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup

pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis

terhadap bukti audit. Begitu pentingnya tugas seorang auditor dalam memberikan

opini atas laporan keuangan, membuat skeptisisme profesional auditor menjadi

sikap yang harus dimiliki oleh auditor. Semakin tinggi skeptisisme profesionalnya

maka diduga semakin tinggi pula ketepatan pemberian opini auditor atas laporan

keuangan (Kushasyandita, 2012: 21). Suraida (2005), Gusti dan Ali (2008),

Prihandono (2012), serta Kautsarrahmelia (2013) membuktikan adanya pengaruh

skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini audit. Sedangkan

Kushasyandita (2012) bahwa gender memiliki pengaruh signifikan secara

langsung terhadap ketepatan pemberian opini auditor dan situasi audit

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor melalui

skeptisisme profesional auditor. Dari penjabaran dan penelitian sebelumnya, dapat

ditarik hipotesis mengenai skeptisisme dan opini audit adalah :
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H3 : Ada pengaruh signifikan antara skeptisisme auditor independen
terhadap opini audit pada KAP di Pekanbaru.

2.9.4. Pengetahuan akuntansi dan auditing terhadap pemberian opini audit

Perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara

auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang

auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung

dengan pengetahuan yang dimilikinya (Brown, Stanner, 1983) dalam Mardisar

dan Sari (2007: 8). Kautsarrahmelia (2013) dengan pengaruh independensi,

keahlian, pengetahuan akuntansi dan auditing serta skeptisisme profesional

auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit oleh akuntan publik

menunjukkan bahwa independensi dan keahlian tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, sedangkan variabel

pengetahuan akuntansi dan auditing, skeptisisme memiliki pengaruh yang

signifikan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Dari penjabran

dan penelitian sebelumnya, dapat ditarik hipotesis mengenai pengetahuan

akuntansi serta auditing dan opini audit adalah :

H4 : Ada pengaruh signifikan antara pengetahuan akuntansi dan auditing
auditor independen terhadap pemberian opini audit pada KAP di
Pekanbaru.

2.9.5. Opini audit

Terdapat lima pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas

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

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion, Laporan yang Berisi

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified

Opinion Report with Explanatory Language), Pendapat Wajar dengan
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Pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion),

Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

Dari penelitian mengenai opini audit sebelumnya, seperti Suraida (2005),

Suprianti (2009), dan Kautsarahmellia (2013) sama-sama telah membuktikan

bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi opini audit. Dari

penelitian sebelumnya, dapat ditarik hipotesis mengenai etika profesi,

independensi, skeptisisme profesional, pengetahuan akuntansi dan auditing dan

opini audit adalah :

H5 : Ada pengaruh signifikan antara etika profesi, independensi,
skeptisisme, dan pengetahuan akuntansi dan auditing auditor independen
secara simultan terhadap pemberian opini audit pada KAP di Pekanbaru.
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2.9.6. Kerangka konseptual

Dari variabel yang yang telah diturunkan menjadi hipotesis yang

ditetapkan sebelumnya, maka variabel tersebut dapat digambar menjadi bagan

berikut :

Gambar II. 2

Kerangka konseptual

Sumber : Data olahan sendiri

Keterangan :

: Menunjukkan uji secara parsial antara variabel independen (X) terhadap variabel
dependen (Y).

: Menunjukkan uji secara simultan antara seluruh variabel independen (X) terhadap
variabel dependen (Y).

OPINI AUDIT (Y)

INDEPENDENSI (X2)

SKEPTISISME (X3)

ETIKA PROFESI (X1)

PENGETAHUAN
AKUNTANSI DAN

AUDITING (X4)

H1

H2

H4

H3

H5


