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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1  Teori Keagenan 

Menurut Nandari dan Latrini (2015), teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan 

Meckling pada tahun 1976 menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajer 

dengan pemilik. Putra Astika (2010) dalam Nandari dan Latrini (2015) menjelaskan 

bahwa agency theory membahas mengenai perbedaan kepentingan yang dapat 

muncul antara principal dan agent. Manajemen dapat dikatakan sebagai agent 

sedangkan pemegang saham bertindak sebagai principal. Seorang agent adalah 

orang yang sengaja dipekerjakan oleh principal dalam menjalankan usahanya 

(Nandari dan Latrini, 2015). Sedangkan menurut Syahmina dan Suryono (2016), 

principal adalah pemilik yang ingin mengetahui segala informasi termasuk 

aktivitas agen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan.  

Agent bertanggung jawab untuk memberikan informasi dalam bentuk 

laporan keuangan kepada principal. Namun disini terjadi perbedaan kepentingan 

antara agen dengan principal yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. 

Agen menginginkan agar laporan yang dihasilkan dapat memperoleh laba setinggi-

tingginya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan bonus manajemen. Di pihak yang 

berbeda, principal justru mengutamakan laporan keuangan yang lebih berorientasi 

pada keberlangsungan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan ini didukung 

dengan asimetri informasi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Manajemen 

selaku agen yang secara langsung terjun untuk melakukan pekerjaan lapangan lebih 
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banyak mengetahui tentang informasi mengenai perusahaan jika dibandingkan 

dengan principal. Disinilah diperlukan auditor yang independen sebagai pihak 

ketiga yang menengahi konflik yang terjadi antara manajemen dengan pemegang 

saham. Auditor independen mempunyai tanggung jawab utama dalam 

melaksanakan fungsi pengauditannya terhadap laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh klien agar memiliki karakteristik reliable dan relevance (Nandari dan Latrini, 

2015). Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan 

mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal 

ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan 

suatu perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang 

berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pemilik (Syahmina dan Suryono, 2016). 

 

2.2  Laporan Keuangan 

Menurut PSAK 1 (IAI, 2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Penyajian laporan 

keuangan menyatakan ada komponen-komponen dari laporan keuangan lengkap, 

yang terdiri atas sebagai berikut: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

d. Laporan arus kas selama periode 
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e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.  

Sedangkan menurut Kieso, et. al. (2018) laporan keuangan merupakan 

sarana utama yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangannya kepada pihak diluar perusahaan itu sendiri. Tujuan laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (IAI, 2018). Laporan keuangan 

memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh 

pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Wiratama dan Budiartha, 2015). Menurut Weygandt, et. al (2015), pengguna 

internal merupakan pihak yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. 

Dalam hal ini meliputi manajer pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan, 

serta karyawan lainnya. Sedangkan pengguna eksternal merupakan individu dan 

organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang 

perusahaan. Terdapat dua jenis pengguna eksternal laporan keuangan yang paling 

umum yaitu pemberi pinjaman (creditor) dan penanam modal (investor). Investor 

(pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam 

membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham suatu perusahaan. Kreditor 
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(seperti pemasok dan bankir) menggunakan informasi akuntansi untuk 

mengevaluasi risiko pemberian kredit atau peminjaman uang.  

Kemudian, menurut PSAK 1 (IAI, 2018), agar informasi keuangan menjadi 

berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa 

yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika 

informasi tersebut terbanding (comparable), terverifikasi (verifiable), tepat waktu 

(timely), dan terpaham (understandable). Terdapat dua karakteristik kualitatif 

informasi keuangan yaitu: 

1.  Karakteristik Kualitatif Fundamental, yang terdiri dari: 

a. Relevansi:  

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam 

keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu 

membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai 

konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai 

prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang 

digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (outcome) masa 

depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika 

menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang 

evaluasi sebelumnya.  

b. Representasi Tepat:  

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata 

dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain 

merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga 
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harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan 

direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan 

sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, bebas 

dari kesalahan. 

2. Karakteristik Kualitatif Peningkat, yang terdiri dari: 

a. Keterbandingan: Informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan 

dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan 

tanggal lainnya.  

b. Keterverifikasian: Karakteristik kualitatif yang membantu meyakinkan 

pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik 

secara tepat sebagaimana mestinya.  

c. Ketepatwaktuan: Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada 

waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. 

Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang 

berguna informasi tersebut.  

d. Keterpahaman: Pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian 

informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut 

terpaham.  

 

2.3  Audit 

Menurut Arens, et. al. (2017), audit adalah proses mengakumulasi dan 

mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan 
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tingkat kesesuaian antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan 

secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan 

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

bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017). Sedangkan menurut 

Wulandari, et. al. (2014), audit merupakan suatu proses untuk mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. 

Menurut Standar Audit (SA) 200 paragraf 3, tujuan suatu audit adalah untuk 

meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini 

dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan 

keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2016). 

Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 yang dikeluarkan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 

4 menyatakan bahwa laporan tahunan emiten atau perusahaan publik wajib paling 

sedikit memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, menurut 

Agoes (2017), laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen 

perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga independen, karena jika tidak 

diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung 

kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan 

keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, jika laporan 
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keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) 

dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan 

tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS) (Agoes, 2017).  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1 menyatakan bahwa direksi wajib menyerahkan 

laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: 

a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana 

masyarakat; 

b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 

c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; 

d. Perseroan merupakan Persero; 

e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah 

nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau 

f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat 

oleh kliennya (Ichwanty, 2015). Menurut Agoes (2017) akuntan publik bertugas 

untuk memeriksa laporan keuangan tersebut dan bertanggung jawab atas opini 

(pendapat) yang diberikannya atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Akuntan 

publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen 

perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan, untuk memberikan 

keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya 
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sebagai dasar dalam membuat keputusan (Mardisar dan Sari, 2007 dalam Alfatih, 

2015). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik, pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang 

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan 

izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011, pada 

Pasal 6 Ayat (1), mengatur bahwa untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik, 

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; 

b. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam Pasal 3; 

c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan 

Publik; 

f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih; 

g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh 

Menteri; dan 

h. Tidak berada dalam pengampuan. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011, pada 

Pasal 18 Ayat (2), mengatur syarat untuk mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan 

Publik adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili 

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk 

usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan; 

c. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa 

di bidang akuntansi; 

d. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu; 

e. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha 

perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 

1. Alamat akuntan publik; 

2. Nama dan domisili kantor; dan 

3. Maksud dan tujuan pendirian kantor; 

f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk 

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau 

huruf d, yang paling sedikit mencantumkan: 

1. Nama rekan; 

2. Alamat rekan; 

3. Bentuk usaha; 

4. Nama dan domisili usaha; 
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5. Maksud dan tujuan pendirian kantor; 

6. Hak dan kewajiban sebagai rekan; dan 

7. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara rekan. 

Dalam hal ini berarti jasa audit merupakan tipe jasa dimana seorang akuntan 

publik melalui Kantor Akuntan Publik memberikan dua jasanya yaitu assurance 

dan non-assurance yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Arens, et. al. 2017): 

1.   Jasa Asurans (Assurance Service) 

Jasa asurans adalah jasa profesional yang bersifat independen yang 

meningkatkan mutu atau kualitas bagi para pengambil keputusan. Individu 

yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan bisnis memerlukan jasa 

asurans untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi 

yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.  

2. Jasa Non-Asurans (Non-Assurance Service) 

Jasa non asurans adalah jasa yang diberikan akuntan publik yang di 

dalamnya tidak memberikan suatu suatu pendapat, keyakinan negatif, 

ringkasan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non asurans terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, 

dan jasa konsultasi manajemen.  

Ditinjau dari jasa audit yang diberikan akuntan publik, Arens, et. al. (2017) 

menjelaskan ada tiga tipe audit yang dapat dilakukan oleh akuntan publik yaitu:  

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian 

prosedur dan metode operasional perusahaan. Pada penyelesaian suatu audit 
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operasional, manajemen mengharapkan rekomendasi untuk 

mengembangkan operasional perusahaan. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)  

Audit kepatuhan merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk 

menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, peraturan, 

ataupun regulasi yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. 

Hasil dari audit kepatuhan akan dilaporkan kepada manajemen, dari pada 

kepada pemakai diluar perusahaan, karena manajemen merupakan 

kelompok utama yang memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur dan 

peraturan.  

3. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)  

Audit laporan keuangan dilakukan dilakukan untuk menentukan apakah 

laporan keuangan yang telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. 

Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan 

standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah 

laporan keuangan mengandung salah saji material atau kesalahan yang 

lainnya.  

Menurut Agoes (2017), asersi adalah representasi manajemen mengenai 

kewajaran laporan keuangan. Asersi laporan keuangan diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Existence atau Occurrence: Apakah semua aset, liabilitas dan ekuitas yang 

tercantum di laporan posisi keuangan (neraca) betul-betul ada, dan/atau 
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apakah semua transaksi yang dipresentasikan dalam laporan laba rugi 

komprehensif betul-betul terjadi 

2. Completeness: Apakah ada aset, liabilitas, dan ekuitas, atau transaksi yang 

dihilangkan dari laporan keuangan 

3. Rights and Obligations: Apakah aset yang tercantum di laporan posisi 

keuangan (neraca) dimiliki perusahaan, dan apakah liabilitas yang 

tercantum di laporan posisi keuangan (neraca) merupakan liabilitas 

perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan 

4. Valuation and Allocation: Apakah aset, liabilitas, dan ekuitas dinilai dengan 

tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (sekarang 

SAK/ETAP/IFRS), dan apakah saldo-saldo sudah dialokasikan secara wajar 

antara laporan posisi keuangan (neraca) dan laba rugi komprehensif 

5. Presentation and Disclosure: Apakah pengklasifikasian, seperti current vs 

noncurrent assets and liabilities, dan operating vs nonoperating revenues 

and expenses, sudah direfleksikan secara tepat di laporan keuangan, dan 

apakah pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai 

agar laporan keuangan tidak menyesatkan (misleading) 

Dalam melakukan proses audit, auditor harus mengumpulkan bukti audit. 

Dalam SA 500 bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam 

menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Menurut Arens, et. al. (2017) 

terdapat 8 kategori bukti audit, yaitu: 
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1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination) 

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. 

Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan (misal: stock 

opname) dan kas.  

2. Konfirmasi (Confirmation) 

Penerimaan tanggapan tertulis ataupun elektronik secara langsung dari 

pihak ketiga yang membuktikan keakuratan informasi sesuai yang diminta 

oleh auditor. Contoh dari konfirmasi adalah konfirmasi piutang. 

3. Inspeksi (Inspection) 

Pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien yang dilakukan oleh auditor 

untuk membuktikan informasi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan 

keuangan. Sebagai contoh, perusahaan klien seringkali menyimpan bukti 

dari pemesanan, pengiriman, dan menduplikasi bukti penjualan untuk setiap 

transaksi. Dokumentasi tersebut merupakan bukti yang berguna bagi auditor 

untuk memverifikasi keakuratan catatan klien terkait transaksi penjualan. 

4. Prosedur Analitis (Analytical Procedures) 

Evaluasi informasi keuangan dengan menggunakan perbandingan dan 

hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan lainnya, untuk 

menilai apakah sesuai dengan ekspektasi dari auditor. Contoh dari prosedur 

analitis adalah seorang auditor melakukan perbandingan persentase gross 

margin tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
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5. Investigasi Klien (Inquiries of the Client) 

Memperoleh informasi tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapan 

atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Contoh dari investigasi klien 

adalah wawancara dengan klien. 

6. Penghitungan Ulang (Recalculation) 

Pemeriksaan kembali sampel dari perhitungan yang dibuat oleh klien, 

termasuk untuk menilai keakuratan dari setiap perhitungan matematika 

yang dilakukan. Penghitungan ulang terdiri dari pengujian atas keakuratan 

perhitungan klien seperti pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban 

dibayar di muka. 

7. Pelaksanaan Ulang (Reperformance) 

Pengujian prosedur akuntansi dan kontrol yang diterapkan dalam sistem 

akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan. Reperformance 

berbeda dengan recalculation dimana recalculation berfokus pada 

perhitungan angka sedangkan reperformance berfokus pada pemeriksaan 

prosedurnya. 

8. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan dan penilaian secara langsung atas kegiatan klien terkait 

dengan kepentingan pemeriksaan saat melakukan proses audit. Contoh dari 

observation adalah hasil pengamatan terhadap fasilitas-fasilitas 

perusahaan/stock opname. 

Menurut Tuanakotta (2015), risiko audit (audit risk) adalah risiko 

memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan 
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secara material. Tujuan audit ialah menekan risiko audit ini ke tingkat rendah yang 

dapat diterima auditor. Tiga komponen utama risiko audit, yaitu (Tuanakotta, 

2015): 

1. Risiko Bawaan (Inherent Risk)  

Kerentanan suatu asersi terhadap salah saji yang mungkin material tanpa 

memperhitungkan pengendalian terkait;  

2. Risiko Pengendalian (Control Risk)  

Risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi yang mungkin 

material, tidak tercegah atau terdeteksi dan terkoreksi pada waktunya oleh 

pengendalian internal entitas; 

3. Risiko Pendeteksian (Detection Risk)  

Risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko 

audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah 

saji yang bisa material, secara individu atau tergabung dengan salah saji 

lainnya.  

Menurut Tuanakotta (2015), dalam audit berbasis risiko terdapat beberapa 

tahapan, yaitu: 

1.  Menilai Risiko (Risk Assessment)  

Auditor melaksanakan proses penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan 

menilai risiko salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan 

maupun kesalahan di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi. 
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2. Menanggapi Risiko (Risk Response)  

Auditor wajib merancang dan mengimplementasikan prosedur audit 

selanjutnya untuk menanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah 

dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi. 

3. Pelaporan (Reporting)  

Tahap terakhir proses audit ini terdiri atas dua bagian utama, yakni:  

a. Mengevaluasi bukti audit yang sudah dikumpulkan untuk merumuskan 

pendapat; dan 

b. Membuat serta menerbitkan laporan auditor 

Hasil akhir proses audit adalah laporan auditor. Menurut IAPI (2016) dalam 

SA 700, laporan auditor harus dalam bentuk tertulis. Laporan auditor untuk audit 

yang dilaksanakan berdasarkan standar audit terbagi menjadi: 

1. Judul Laporan 

Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara 

jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. 

2. Pihak yang Dituju 

Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang 

diharuskan menurut ketentuan perikatan 

3. Paragraf Pendahuluan 

Paragraph pendahuluan dalam laporan auditor harus: 

a. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit; 

b. Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit; 
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c. Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan 

keuangan; 

d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya; dan 

e. Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan 

yang menjadi bagian dari laporan keuangan. 

4. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan 

Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak 

dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan 

keuangan 

5. Tanggung Jawab Auditor 

Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah 

untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. 

Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan 

Standar Audit (SA) yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI). Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut 

mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian 

material. 

6. Opini Auditor 

Ketika menyatakan suatu opini atas laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan suatu kerangka penyajian, opini auditor harus menyatakan 
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bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

7. Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya 

Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan 

auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap 

tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan 

keuangan. 

8. Tanda Tangan Auditor 

Laporan auditor harus ditandatangani.     

9. Tanggal Laporan Audit 

Laporan audit harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika 

auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari 

opini auditor atas laporan keuangan. 

10. Alamat Auditor 

Laporan audit harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor 

berpraktik. 

Menurut IAPI (2016) dalam SA 700, perumusan opini auditor dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu: 

1. Opini tanpa modifikasian 

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang 

material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.  
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2. Opini dengan modifikasian 

Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan 

SA 705 jika auditor: 

a. Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan 

keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian 

material; atau 

b. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari 

kesalahan penyajian material. 

Menurut IAPI (2016) dalam SA 705 terdapat tiga jenis opini dengan 

modifikasian yaitu: 

1. Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: 

a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual 

maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap 

laporan keuangan; atau 

b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang 

mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan 

dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan 

keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif. 
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2. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah 

memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa 

kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah 

material dan pervasif terhadap laporan keuangan. 

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimers Opinion) 

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak memperoleh 

bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor 

menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang 

tidak terdeteksi terhadap laporan keuangna, jika ada, dapat bersifat material 

dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam 

kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor 

menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup 

dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat 

merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang 

potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif 

dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. 

 

2.4  Kualitas Audit 

Alim, et. al. (2007) dalam Wiratama dan Budiartha (2015) mendefinisikan kualitas 

audit sebagai kemungkinan seorang auditor menemukan dan melaporkan 

kecurangan dan kekeliruan dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit 

didefinisikan sebagai pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar akuntansi 
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dan standar audit yang telah ditetapkan sehingga auditor mampu mengungkapkan 

dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien (Rosnidah, 2011 

dalam Nurjanah dan Kartika, 2016). Kualitas audit yang baik dapat dicapai jika 

auditor menerapkan standar-standar audit dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas 

dan tidak memihak, bersikap profesional, patuh terhadap hukum serta menaati kode 

etik profesi akuntan (Syahmina dan Suryono, 2016). Menurut Chanawongse (2011) 

dalam Futri dan Juliarsa, (2014) kualitas audit dapat membangun kredibilitas 

informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga membantu 

pengguna memeroleh informasi yang berguna.  

Menurut Adityasih (2010) dalam Syahmina dan Suryono (2016), beberapa 

aspek yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit, yaitu: 

1. Lamanya auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan 

(tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien 

yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.  

2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan 

semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan 

berusaha menjaga reputasinya. 

3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien, maka 

klien tersebut cenderung untuk menekan auditor agar tidak mengikuti 

standar audit.  

4. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor 

tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direviu oleh pihak 

ketiga yang dapat mengenakan sanksi jika hasilnya terbukti tidak sesuai.  
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Menurut Agoes (2017), dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik 

berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, menaati Kode Etik Akuntan 

Profesional IAI, dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari IAPI serta mematuhi 

Standar Pengendalian Mutu. Kode etik ditujukan agar auditor menjaga perilakunya 

dalam menjalankan tugasnya. Standar Audit juga harus diterapkan oleh auditor 

guna menjaga mutu hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor (Najib, 2013 

dalam Syahmina dan Suryono, 2016). Oklivia dan Aan Marlinah (2014) mengukur 

kualitas audit dengan dua indikator, yaitu kesesuian pemeriksaan dengan Standar 

Audit dan kualitas laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan dalam Panduan Indikator 

Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik menurut IAPI (2018), indikator 

kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan 

keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi auditor; 

b. Etika dan independensi auditor; 

c. Penggunaan waktu personil kunci perikatan; 

d. Pengendalian mutu perikatan; 

e. Hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal; 

f. Rentang kendali perikatan; 

g. Organisasi dan tata kelola KAP; dan 

h. Kebijakan imbalan jasa. 

Dalam melakukan audit, auditor berpedoman pada standar audit. Standar 

audit terbaru yang digunakan Indonesia adalah standar audit yang berbasis pada 
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International Standards on Auditing (ISA). Berikut merupakan isi dari standar audit 

yang berbasis pada ISA: 

1. Prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab yang terdiri dari:  

a. SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan 

suatu audit berdasarkan standar perikatan audit.  

b. SA 210 tentang persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit.  

c. SA 220 tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan.  

d. SA 230 tentang dokumentasi audit.  

e. SA 240 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan 

dalam suatu audit atas laporan keuangan.  

f. SA 250 tentang pertimbangan atas peraturan perundang-undangan 

dalam audit laporan keuangan.  

g. SA 260 tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas 

tata kelola.  

h. SA 265 tentang pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian 

internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan 

manajemen. 

2. Penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai yang terdiri 

dari: 

a. SA 300 tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan.  

b. SA 315 tentang pengindentifikasian dan penilaian risiko salah saji 

material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya.  

c. SA 320 tentang materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.  
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d. SA 330 tentang respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai.  

e. SA 402 tentang pertimbangan audit terkait dengan entitas yang 

menggunakan suatu organisasi jasa.  

f. SA 450 tentang pengevaluasian atas salah saji yang diidentifikasi 

selama audit. 

3. Bukti audit yang terdiri dari:  

a. SA 500 tentang bukti audit.  

b. SA 501 tentang bukti audit - pertimbangan spesifik atas unsur pilihan.  

c. SA 505 tentang konfirmasi eksternal. 

d. SA 510 tentang perikatan audit tahun pertama - saldo awal 

e. SA 520 tentang prosedur analitis.  

f. SA 530 tentang sampling audit.  

g. SA 540 tentang audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi 

akuntansi wajar dan pengungkapan yang bersangkutan.  

h. SA 550 tentang pihak berelasi.  

i. SA 560 tentang peristiwa kemudian.  

j. SA 570 tentang kelangsungan usaha.  

k. SA 580 tentang representasi tertulis. 

4. Penggunaan pekerjaan pihak lain yang terdiri dari:  

a. SA 600 tentang pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan 

grup (termasuk pekerjaan auditor komponen). 

b. SA 610 tentang penggunaan pekerjaan auditor internal.  

c. SA 620 tentang penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor. 
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5. Kesimpulan audit dan pelaporan yang terdiri dari: 

a. SA 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan 

keuangan.  

b. SA 705 tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor 

independen.  

c. SA 706 tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain 

dalam laporan auditor independen.  

d. SA 710 tentang informasi komparatif – angka korespondensi dan 

laporan keuangan komparatif.  

e. SA 720 tentang tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam 

dokumen yang berisi laporan keuangan auditan. 

6. Area-area khusus yang terdiri dari:  

a. SA 800 tentang pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus.  

b. SA 805 tentang pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan 

tunggal dan unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan 

keuangan.  

c. SA 810 tentang perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas audit yang dilakukan auditor 

dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian 

mutu. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Wulandari, et. al., 2014).  
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2.5  Pengetahuan Audit 

Pengetahuan adalah seberapa banyak ilmu yang didapat dari tiap tingkat pendidikan 

formal yang akan membantu nanti dalam melakukan pekerjaan. Apabila seseorang 

mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai bidang yang digelutinya, dia 

akan dengan mudah dapat melakukan pekerjaannya (Wulandari et. al., 2014). 

Menurut Laksmi (2010:21) dalam Futri dan Juliarsa (2014), pendidikan adalah 

kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia dengan 

cara meningkatkan kemampuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan 

pengetahuan ekonomi termasuk didalamnya peningkatan pengetahuan teori dan 

keterampilan dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan. 

Menurut Alfatih (2015), pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua 

auditor, terlebih pengetahuan di bidang akuntan dan auditing. Kedua pengetahuan 

tersebut merupakan dasar penting yang menjadi modal selama bekerja sebagai 

seorang akuntan, terlebih saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan. 

Pengetahuan audit bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari 

pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, loka-karya, serta pengarahan dari 

frekuensi seorang akuntan publik dalam melakukan pekerjaan dalam proses audit 

laporan keuangan. Wandita, et. al. (2014) mengungkapkan bahwa pengetahuan 

merupakan suatu dasar yang penting yang menjadi modal selama bekerja sebagai 

seorang akuntan, terlebih pada saat melaksanakan suatu audit atas laporan 

keuangan. Dengan adanya pengetahuan audit, auditor akan lebih hati-hati dalam 

menyeleksi setiap temuan audit dan dapat mendeteksi risiko-risiko yang akan 

terjadi dalam proses audit (Alfatih, 2015).  
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Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan 

pengauditan (umum dan khusus) dan pengalaman mengenai bidang auditing, 

akuntansi dan industri klien (Wulandari, et. al., 2014). Kematangan auditor dalam 

menjalankan tugasnya untuk melakukan audit ditentukan oleh pengetahuan yang 

didapat dan juga pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan audit. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, diantaranya yaitu 

pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor 

memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengalaman 

mengenai bidang auditing, akuntansi dan industri klien (Wulandari, et. al., 2014).  

 

2.6  Pengaruh Pengetahuan Audit Terhadap Kualitas Audit 

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya 

akan memberikan hal yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya (Alfatih, 2015). Menurut 

Wulandari et. al. (2014), auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai 

pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin 

mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga 

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Menurut Alfatih 

(2015), dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung 

dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan itu terjadi. Hal ini 

membuat, pengetahuan auditor adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas audit. Pengetahuan auditor yang tinggi dan luas juga dapat mempengaruhi 

kualitas audit (Wandita, et. al., 2014). Alfatih (2015) menegaskan, semakin banyak 
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pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kualitas audit yang diberikan 

dalam mengaudit laporan keuangan semakin baik.  

  Hasil penelitian (Alfatih, 2015) menunjukkan bahwa pengetahuan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, et. al. (2014) yang menunjukkan bahwa 

pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hasil 

penelitian Pujiastuti (2014) menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat 

diajukan hipotesis, yaitu: 

Ha1: Pengetahuan audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

2.7  Pengalaman Kerja 

Menurut Syahmina dan Suryono (2016), pengalaman merupakan suatu proses 

pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang 

membawa seseorang kepada sesuatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu 

pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang 

diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek (Wulandari, et. al., 2014). 

Bawono dan Singgih (2010) dalam Oklivia dan Marlinah (2014) mengatakan 

bahwa pengalaman merupakan proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal. Menurut Nurjanah dan Kartika (2016), seorang auditor harus mempunyai 

pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam laporan audit. 
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Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan 

prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Pengalaman 

yang dimaksud disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan 

yang pernah dilakukan.  

Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang 

diperoleh melalui interaksi (Wulandari, et. al., 2014). Menurut Wandita, et. al. 

(2014) sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

bahwa seorang auditor diharuskan agar memiliki pengalaman kerja yang cukup 

dalam profesi yang ditekuninya, dan berpengalaman untuk industri-industri yang 

mereka audit. Menurut Sukriah dkk, (2009:4) dalam Wandita, et. al., (2014) 

pengalaman audit juga memberikan dampak untuk setiap keputusan yang akan 

diambil dalam melaksanakan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang 

akan diambil merupakan keputusan yang tepat. Pengalaman tersebut dapat 

diperoleh melalui pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan ataupun kegiatan lainnya 

yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor (Wulandari, et. al., 2014). 

Futri dan Juliarsa (2014) menemukan bahwa tugas berbasis pengalaman yang 

diperoleh dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. 

Pengalaman kerja mempengaruhi kemampuan kerja, semakin sering seseorang 

bekerja dan melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil orang 

tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya (Wulandari, et. al., 2014).  
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2.8  Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit 

Auditor yang berpengalaman lebih banyak menemukan butir-butir yang tidak 

umum dibanding auditor yang kurang berpengalaman (Wulandari, et. al., 2014). 

Selain itu, auditor yang berpengalaman cenderung lebih ahli dan memiliki 

pemahaman yang lebih baik dalam pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama dan 

Budiartha, 2015). Nurjanah dan Kartika (2016) menyatakan bahwa seorang auditor 

harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam 

laporan audit. Pengalaman yang dimaksud disini adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun 

banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.Semakin banyak seorang auditor 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat kualitas 

audit yang dimiliki (Nurjanah dan Kartika, 2016). 

Futri dan Juliarsa (2014) menyatakan bahwa indikator dari pengalaman 

kerja yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan akan 

menghasilkan audit yang berkualitas. Sehingga semakin lama pengalaman kerja 

yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin membantu auditor dalam 

memahami proses audit. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pengalaman kerja auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Hasil 

penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) dan Wiratama dan Budiartha (2015) 

menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Hasil penelitan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, et al., 

(2014) menunjukkan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kualiats audit. Namun, hasil penelitian Futri dan Juliarsa (2014) 
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menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan 

adalah: 

Ha2: Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

2.9  Akuntabilitas 

Akuntabilitas auditor merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan 

kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak 

untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan 

wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian 

akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran 

kinerja (Aina dan Prayudiawan, 2011 dalam Alfatih, 2015). Rasa tanggung jawab 

atau akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa 

pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesimpulan yang dibuat untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung (Supardi 

dan Mutakin, 2008 dalam Alfatih, 2015).  

Menurut Bawono dan Singgih (2010) dalam Wiratama dan Budiartha 

(2015), akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan 

kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib 

untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka 

sendiri agar senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha 
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obyektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik. Akuntabilitas merupakan 

rasa pertanggungjawaban dan motivasi auditor terhadap semua tindakan dan 

keputusan yang diambil dalam melaksanakan audit (Rizal, 2010 dalam Prihartini, 

et. al., 2015). Auditor juga dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah 

diberikan kepadanya dengan menjaga dan mempertahankan akuntabilitasnya 

(Ichwanty, 2015). Dalam penelitian Arianti, Sujana, dan Putra (2014) dalam 

Nandari dan Latrini (2015) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, 

yaitu: motivasi, tanggung jawab pekerjaan, keputusan dengan analisa baik, 

kemampuan fokus pada fakta relevan, berpikir cepat dan terperinci, serta 

menggunakan profesionalisme. 

.  

2.10  Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor dalam melaksanakan pekerjaannya karena, akuntabilitas sebagai bentuk 

dorongan individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilaksanakan, 

sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan tepat dan cermat. Tingkat 

akuntabilitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan menentukan bagaimana 

sebuah informasi diproses. Hasil dari informasi yang diproses tersebut, akan 

mempengaruhi respon, keputusan, ataupun tindakan yang diambil (Wandita, et. al., 

2014). Rasa tanggung jawab (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit mampu mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan 

auditor sehingga akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki 

auditor (Singgih, 2010 dalam Nandari dan Latrini, 2015).  
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Selain itu, komitmen auditor dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

pekerjaannya terhadap kualitas audit mencerminkan kualitas audit yang baik. Hasil 

penelitian Alfatih (2015) dan Ichwanty (2015) menunjukkan bahwa pengalaman 

kerja auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitan 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wiratama dan Budiartha (2015) 

menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualiats 

audit. Namun, hasil penelitian Prihartini et. al (2015) menyatakan bahwa 

akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan kerangka teori 

yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

Ha3: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.   

 

2.11  Etika Profesi 

Menurut Abdul Halim (2008:29) dalam Futri dan Juliarsa (2014) mengungkapkan 

etika profesional meliputi sikap para anggota profesi agar idealistis, praktis, dan 

realistis. Kemudian, Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Futri dan Juliarsa (2014) 

mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang 

mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus 

ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau 

masyarakat atau profesi. Kusuma (2012) dalam Syahmina dan Suryono (2016) 

menjelaskan bahwa etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan 

tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang 

meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode 

etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.  
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Menurut IAPI (2016) dalam SA (220, A4) kode etik menetapkan prinsip 

dasar etika profesional, yang mencakup: (a) Integritas; (b) Objektivitas; (c) 

Kompetensi dan kecermatan profesional, (d) Kerahasiaan; dan (e) Perilaku 

profesional. Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh 

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2018), etika profesi terdiri dari: 

1. Integritas 

Prinsip integritas menetapkan kewajiban bagi setiap akuntan publik atau 

CPA untuk bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan 

hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu 

mengatakan yang sebenarnya.  

2. Objektivitas 

Prinsip objektivitas menetapkan kewajiban bagi semua akuntan publik atau 

CPA untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh 

yang tidak layak dari pihak-pihak lain, yang dapat mengurangi 

pertimbangan profesional bisnisnya.  

3. Kompetensi Profesional 

Prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian menetapkan 

berbagai kewajiban berikut ini bagi setiap akuntan publik atau CPA untuk: 

a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang 

dipersyaratkan untuk memberikan keyakinan bahwa para klien atau para 

pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten; dan 
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b. Bertindak dengan penuh perhatian dan ketelitian sesuai dengan standar 

profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-

kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya. 

4. Kerahasiaan 

Prinsip kerahasiaan mewajibkan semua akuntan publik atau CPA untuk 

tidak melakukan hal berikut: 

a. Mengungkapkan kepada pihak luar kantor atau entitas pemberi kerja 

informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu hubungan 

profesional dan hubungan bisnis tanpa diberikan kewenangan yang 

memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat kewajiban secara hukum 

atau hak profesional untuk mengungkapkannya; dan 

b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu 

hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk kepentingan pribadi 

atau pihak ketiga. 

5. Perilaku Profesional 

Prinsip perilaku profesional menetapkan kewajiban bagi setiap akuntan 

publik atau CPA untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang diketahui 

atau seharusnya diketahui oleh akuntan publik atau CPA tersebut akan 

mendiskreditkan profesi.  

Menurut Arens et al., 2017, etika secara garis besar dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Dalam pengertian sempit, etika berarti 

seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, 
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bertindak atau berperilaku. Berhubungan dengan hal tersebut dikarenakan sebagai 

panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria utnuk 

menilai benar/salahnya suatu perbuatan. Etika dapat dinilai sebagai praktis dan 

refleksi. Sebagai praktis, etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral 

yang mendasari perilaku manusia. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran atau filsafat 

moral, yaitu manusia berpikir atau merenung mengenai apa yang harus dan apa 

yang tidak harus dilakukan dan bagaimana manusia berperilaku pada situasi 

konkrit. Menurut Futri dan Juliarsa (2014), etika profesi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kode etik profesi juga sangat diperlukan 

karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan 

praktek audit. 

 

2.12  Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit 

Auditor dalam menjalankan profesi akuntansinya harus lebih sensitif dalam 

memahami masalah etik profesi, mampu melaksanakan standar etika dan 

mendukung tujuan dari norma profesionalnya yang merupakan salah satu aspek 

komitmen profesinya, dengan begitu kualitas hasil audit akan lebih terjaga, karena 

tingkat sentitivitas dari seorang auditor akan mempengaruhi bagaimana auditor 

tersebut membuat keputusan dan mengambil kesimpulan (Harahap, 2015 dalam 

Syahmina dan Suryono, 2016). Jadi, dalam menjalankan pekerjaannya, seorang 

auditor dituntut untuk mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan 

tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan opini 
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audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. Jadi, semakin tinggi etika profesi dijunjung oleh auditor, maka kualitas 

audit juga semakin bagus (Futri dan Juliarsa, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syahmina dan Suryono (2016), etika 

profesi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014). Namun, hasil penelitian Alfiati 

(2017) menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan 

adalah: 

Ha4: Etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

2.13  Independensi  

Menurut Sukriah, et al. (2009) dalam Oklivia dan Aan Marlinah (2014), 

independensi adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak 

mudah dipengaruhi, tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya, 

sehingga tidak merugikan pihak manapun. Mulyadi (2002) dalam Prihartini, et. al. 

(2015) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan akuntan publik 

yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak 

dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta yang dijumpainya. 

Menurut Futri dan Juliarsa (2014) independensi berarti sikap mental yang 

tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang Akuntan Publik tidak dibenarkan untuk 
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terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik 

perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Akuntan publik harus bebas intervensi 

utamanya dari kepentingan-kepentingan yang menginginkan tidak ada hasil audit 

yang merugikan pihak yang berkepentingan. Independensi auditor ini diatur juga 

dalam standar umum auditing kedua yaitu bahwa “Dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor.” Standar ini mengharuskan auditor bersikap 

independen dan tidak dibenarkan untuk memihak (SPAP: 2001 dalam Wiratama 

dan Budiartha, 2015). 

Independensi adalah suatu sikap tak mudah dipengaruhi, tidak memihak 

kepada kepentingan siapapun, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan 

tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik itu manajemen 

perusahaan maupun pimpinan perusahaan (Standar Profesional Akuntan Publik 

(2001:220) dalam Wardhani, et.al. (2014)). Wiratama dan Budiartha (2015) juga 

menjelaskan bahwa, independensi auditor penting untuk dipertahankan, karena 

apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari 

auditor maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor 

itu lagi. Independensi adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang auditor 

untuk tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak 

merugikan pihak manapun. Dengan bersifat obyektif dan tanpa pengaruh dari orang 

lain akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan karena auditor dapat 

melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang ada (Nandari dan Latrini, 2015). 

Independensi dapat diukur dengan menggunakan indikator: independensi 
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penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan independensi 

pelaporan. 

Untuk mempertahankan independensinya, auditor harus memperhatikan 

batasan yang ada dalam pemberian jasa audit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 menyatakan bahwa pemberian 

jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut. Namun aturan ini diperbaharui dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan 

Publik Pasal 11 ayat (1) dan (4) yang mengatakan bahwa pemberian jasa audit atas 

informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 

a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 

(lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa 

audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa 

tersebut.  

Menurut Agoes (2017) pengertian independensi bagi akuntan publik 

(external auditor) internal auditor terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

1. Independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan 

(Independence in appearance) 
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Akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar 

perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan 

pegawai perusahaan. 

2. Independensi dalam kenyataannya/dalam menjalankan tugasnya 

(Independence in fact)  

Akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam melakukan 

tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu 

menaati Kode Etik, Profesi Akuntan Publik, dan Standar Profesional 

Akuntan Publik. Sedangkan internal auditor bisa independen jika dalam 

menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor.  

3. Independensi dalam pemikiran  

(Independence of mind) 

Seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi 

pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit adjustment yang 

material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan audit findings tersebut 

untuk memeras auditee. Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, in 

mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk 

akuntan publik maupun internal auditor. 

 

2.14  Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Independensi auditor adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang auditor 

untuk tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan 

tugasnya, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Sukriah, et al. (2009) dalam 
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Oklivia dan Aan Marlinah (2014)). Futri dan Juliarsa (2014) menyatakan bahwa 

indikator dari independensi auditor yaitu independensi dalam penyusunan program 

audit, pelaksanaan pekerjaan dan penyusunan laporan audit akan menghasilkan 

audit yang berkualitas. Dengan independensi yang dimiliki auditor, maka auditor 

akan sangat kecil terpengaruh oleh klien sehingga proses audit akan dilakukan 

dengan transparan dan menghasilkan laporan audit sesuai keadaan sebenarnya dan 

auditor melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. Dapat disimpulkan bahwa 

independensi auditor yang tinggi akan menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. 

Berdasarkan penelitian Wiratama dan Budiartha (2015), menyatakan bahwa 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) dimana independensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya 

semakin baik. Namun, hasil penelitian Nandari dan Latrini (2015) menyatakan 

bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan 

kerangka teori yang sudah dijelaskan, hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

Ha5: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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2.15  Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2. 1 

Model Penelitian 
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