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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Audit 

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan audit, harus adanya informasi dan 

beberapa standar yang dapat digunakan auditor dalam mengevaluasi informasi 

tersebut (Arens, Elder, dan Beasley, 2014) 

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, 2012). Auditing memberikan nilai 

tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak 

yang independen pada akhir pemeriksaan akan memberikan pendapat mengenai 

kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.  

 Menurut Agoes (2012) terdapat 4 elemen yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan audit, yaitu: 

1. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis 

Dalam melakukan pemeriksaan secara sistematis, maka akuntan publik 

harus membuat rencana pemeriksaan (Audit Plan) yaitu perencanaan 
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pemeriksaan sebelum dilakukannya proses pemeriksaan dimulai. Dan agar 

pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, maka pemeriksaan harus 

dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan (Registered 

Accountant), sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) dan mempunyai 

izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan.  

2. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen 

Akuntan publik harus independen, dalam arti sebagai pihak luar perusahaan 

yang diperiksa tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam 

perusahaan tersebut.  

3. Laporan keuangan yang diperiksa dan disusun oleh manajemen beserta 

catatan-catatan dan bukti-bukti pendukungnya.  

Laporan keuangan yang diperiksa terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Laporan Arus Kas. Akuntan publik bertugas untuk memeriksa laporan 

keuangan yang telah disusun manajemen dan bertanggung jawab atas opini 

(pendapat) yang diberikannya atas kewajaran laporan keuangan 

4. Tujuannya yaitu memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang diperiksa 

Laporan keuangan yang wajar adalah laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan secara konsisten 

dan tidak mengandung kesalahan yang material.  
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Agoes (2012) mengemukakan dalam melaksanakan audit terdapat tahapan-

tahapan audit yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang 

membutuhkan jasa audit 

2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk 

membicarakan: 

a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya 

b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit oleh KAP lain 

c. Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahan 

tersebut 

d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan 

bantuan computer 

e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih 

3. KAP mengajukan surat penawaran (Audit Proposal) yang antara lain berisi: 

jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (Audit Fee), kapan audit 

dimulai, kapan laporan diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan 

menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi Engagement Letter (Surat 

Penugasan/Perjanjian Kerja) 

4. KAP melakukan audit field work (pemeriksaan lapangan) dikantor klien. 

Setelah audit field work  selesai KAP memberikan draft audit report kepada 

klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report  disetujui klien, 

KAP akan menyerahkan final audit report, namun sebelumnya KAP 

meminta Surat Pernyataan Langganan (Client Representation Letter) dari 
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klien yang tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal 

selesainya audit field work 

5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan Management Letter 

yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan 

pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. 

Menurut Arens (2014), jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa 

assurance dan jasa non assurance. Jasa assurance adalah jasa yang diberikan 

auditor independen dalam meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil 

keputusan. Contoh dari jasa assurance adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah 

jenis jasa assurance dimana KAP mengeluarkan laporan tentang suatu 

permasalahan atau asersi yang disiapkan pihak lain. Lima bentuk dari jasa 

atestasi, yaitu: 

1) Audit atas laporan keuangan historis 

Audit atas laporan keuangan historis adalah suatu bentuk jasa atestasi 

dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat 

tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit ini merupakan jasa 

assurance yang paling umum diberikan oleh KAP.  

2) Audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan 

Manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan 

dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang sudah mapan. Section 404 

dalam UU Sarbanes-Oxley mengharuskan auditor memberikan atestasi 

mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 
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Evaluasi ini dipadukan dengan audit atas laporan keuangan, mempertebal 

keyakinan pemakai tentang pelaporan keuangan di masa depan, karena 

pengendalian internal yang efektif mengurangi kemungkinan salah saji 

dalam laporan keuangan mendatang. 

3) Review atas laporan keuangan historis 

Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau 

sedang untuk review atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan 

tingkat kepastian tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang 

diperlukan.  

4) Jasa atestasi mengenai teknologi informasi 

Jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan 

assurance ini adalah: 

a. Jasa WebTrust 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi lisensi oleh AICPA untuk 

melakukan jasa atestasi ini memberik kepastian kepada pemakai 

Website melalui lambang WebTrust elektronik akuntan tersebut yang 

terpampang pada Website bersangkutan. Lambang ini memberi 

kepastian kepada pemakai bahwa pemilik situs telah memenuhi 

kriteria yang berkaitan dengan praktik bisnis, integritas transaksi, serta 

proses informasi 

b. Jasa SysTrust 

Jasa SysTrust untuk mengevaluasi dan menguji reliabilitas sistem 

dalam bidang-bidang seperti pengemanan dan integritas data. Jasa 
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SysTrust dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk memberi 

kepastian kepada manajemen, dewan komisaris, atau pihak ketiga 

tentang reliabilitas sistem informasi yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi real-time 

5) Jasa Atestasi Lain 

Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya, yang kebanyakan 

merupakan perluasan alami dari audit atas laporan keuangan historis, karena 

pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis 

infromasi lainnya.  

Jasa non assurance adalah jasa lain yang berada diluar lingkup jasa 

assurance. Menurut Halim (2015), terdapat tiga jenis jasa non assurance antara 

lain: 

1) Jasa akuntansi  

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, 

posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien serta 

perancangan sistem akuntansi klien. 

2) Jasa Perpajakan 

Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan 

pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasehat dalam masalah 

perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa 

sedang mengalami permasalahan dengan Kantor Pajak 
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3) Jasa Konsultasi Manajemen 

Jasa konsultasi manajemen merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan 

memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan 

penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan 

perusahaan klien.  

Dalam melaksanakan audit, harus dilaksanakan oleh seseorang yang 

memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor. Hery (2016) 

mengemukakan dalam melaksanakan tugasnya, auditor dapat dibedakan menjadi: 

1. Auditor Pemerintah 

Auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-

instansi pemerintah. Di Indonesia, audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK).  

2. Auditor Forensik 

Membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan 

terjadinya tindakan fraud (kecurangan). Auditor forensik dilatih secara 

khusus untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah kecurangan dan 

kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah tindakan kecurangan 

yang dilakukan oleh seseorangan yang bekerja pada pemerintahan atau pun 

swasta yang memiliki posisi yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan 

keputusan.  

3. Auditor Internal 

Auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan dan berstatus 

sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Dimana perannya memberikan 
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pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal melayani 

organisasi dengan membantunya mencapai tujuan memperbaiki efisiensi 

dan efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, serta 

mengevaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal. 

4. Auditor Eksternal 

Disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat 

Certified Public Accountant (CPA). Auditor eksternal pihak luar dari 

perusahaan yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen 

perusahaan klien. Laporan audit eksternal berisi opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan, selain itu juga berupa management letter yang berisi 

pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-

kelemahan yang ada di dalam sistem pengendalian intern beserta saran 

perbaikannya. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan dengan 

berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

Dalam melaksanakan audit, auditor berpedoman pada standar audit. Standar 

audit terbaru yang digunakan Indonesia adalah standar audit yang berbasis pada 

International Standar on Auditing (ISA). Standar audit yang berlaku terdiri dari 

enam bagian dan 36 standar yaitu (IAPI, 2014):  

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

a. SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan 

pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar audit 
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b. SA 210 tentang persetujuan atas ketentuan 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 atas laporan keuangan 

g. SA 260 tentang komunikasi dengan pihak-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 pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji 

material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya 

c. SA 320 tentang materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit 

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 
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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 

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 

b. SA 610 tentang penggunaan pekerjaan auditor internal 

c. SA 620 tentang penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor 

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 
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c. SA 706 tentang paragraph penekanan suatu hal dan paragraph 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 auditor 

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 

 

2.2 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar 

sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran 

yang dilakukan klien (Wulandari, et al, 2014). Menurut Oklivia dan Marlinah 

(2014) audit yang dilakukan auditor akan berkualitas ketika dalam kesesuaian 

pemeriksaannya sesuai dengan standar audit dan kualitas laporan hasil 

pemeriksaan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, jelas, 

ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat secara 

maksimal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
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2015 tentang Praktik Akuntan Publik, profesi akuntan publik merupakan profesi 

yang sehat dan efisien, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi 

keuangan. Dalam hal ini, profesi akuntan publik menjadi salah satu pilar dalam 

upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, profesi akuntan publik merupakan suatu 

profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan 

secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, tanggung jawab akuntan publik 

terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi 

keuangan suatu entitas. Menurut Tuanakotta (2013) ISA 200 Alinea 3 tujuan audit 

ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang 

dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini 

oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang 

material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kualitas hasil 

kerja seorang auditor secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau 

tidaknya keputusan yang akan diambil. Kualitas audit yang tepat dapat 

memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan bahwa 

tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan, sehubungan dengan hal 

tersebut maka auditor bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya. Kualitas hasil kerja 

auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor 

dalam menyelesaikan pekerjaannya (Nirmala dan Cahyonowati, 2013) 
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Kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh 

seorang auditor dalam menjalankan audit. Audit dikatakan berkualitas jika auditor 

melaksanakan standar audit yang ada. Menurut Tjun, Marpaung, dan Setiawan 

(2012) selain standar audit, akuntan publik juga harus memenuhi kode etik profesi 

untuk mengantur akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya dengan 

sesama angota maupun masyarakat umum. Kode Etik Akuntan Professional 

menjelaskan prinsip dasar etika profesi terdiri atas (IAI, 2016) : 

1. Integritas 

Yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan 

bisnis 

2. Objektivitas 

Yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang 

tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan 

pertimbangan profesional atau bisnis 

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional  

Yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang 

dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan 

menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh 

dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku 

4. Kerahasiaan 

Yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil 

hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi 
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tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan 

memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional 

untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut 

untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga 

5. Perilaku Profesional 

Yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari 

perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan 

Profesional 

Dasar dari setiap audit yaitu bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh 

auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit. Menurut 

Arens, dkk (2014) ada beberapa jenis bahan bukti yang dapat dipilih oleh auditor 

dalam rangka mengevaluasi bukti audit, yaitu: 

a. Pemeriksaan Fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan 

auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering 

berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada 

verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud.  

b. Konfirmasi adalah menggambarkan penerimaan respons tertulis langsung 

dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan 

informasi yang diminta oleh auditor. Responsnya dapat dalam bentuk 

kertas kerja atau elektronik atau media lainnya, seperti akses langsung 

auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga.  
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c. Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien 

untuk mendukung informasi yang tersaji, atau seharusnya tersaji, dalam 

laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan 

yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan 

bisnis dengan cara yang terorganisasi, yang bisa juga dalam bentuk kertas, 

bentuk elektronik, atau media lain. 

d. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis 

atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. 

Prosedur analitis terbagi menjadi beberapa tipe yaitu: 

1. Memahami industri dan bisnis klien, auditor harus memperoleh 

pengetahuan tentang industri dan bisnis klien sebagai bagian dari 

perencanaan audit 

2. Menilai kemampuan entitas untuk terus going concern 

3. Menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan 

4. Mengurangi pengujian audit yang terinci  

e. Tanya jawab atau wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi 

secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respons atas pertanyaan 

yang diajukan auditor 

f. Rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang 

dilakukan klien. Pengecekan ulang klien ini terdiri dari pengujian atas 

keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian 

faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, 

serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar dimuka.  
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g. Pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor 

atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan 

sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien 

h. Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang 

dilaksanakan oleh pihak lain. Misalnya auditor dapat mengunjungi lokasi 

pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati 

para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan 

apakah orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik.  

Proses audit adalah suatu metodologi yang tersusun baik untuk 

mengorganisasikan suatu audit untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang 

terkumpul telah mencukupi serta tepat dan kompeten serta semua tujuan audit 

telah terspesifikasi dan dipenuhi. Proses audit tersebut memiliki empat fase, yaitu: 

(Arens, dkk, 2014) 

1. Merencanakan dan melakukan desain terhadap pendekatan audit 

Aktivitas perencanaan dan perancangan pendekatan audit meliputi proses: 

a. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal 

Perencanaan awal melibatkan empat hal yang dilakukan terlebih 

dahulu, seperti: 

1) Melakukan pertimbangan dalam penerimaan klien atau 

melanjutkan pelayanan terhadap klien yang telah ada 
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2) Pengidentifikasian alasan klien menginginkan atau membutuhkan 

audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian lain dari proses 

perencanaan 

3) Pemahaman klien tentang syarat-syarat penugasan untuk 

menghindari kesalahpahaman 

4) Pengembangan strategi audit secara keseluruhan termasuks taf 

auditor dan kemampuan spesialis audit 

b. Memahami bisnis dan industri klien 

Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta 

pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting dalam 

melaksanakan audit yang memadai.  

c. Menilai risiko bisnis klien 

Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari 

pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko 

bisnis klien.  

d. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan 

Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami 

dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. 

Salah satu prosedur tersebut dengan membandingkan rasio klien 

dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengindentifikasi 

kinerja perusahaan.  

e. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima 

serta risiko inheren 
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Auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan 

keuangan , yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika 

sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan.  

f. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian 

Auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal dan 

mengevaluasi keefektifannya. Jika pengendalian internal tersebut 

dianggap efektif, maka risiko pengendalian yang ditetapkan dapat 

dikurangi dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan menjadi 

lebih sedikit daripada pengendalian internal yang tidak memadai atau 

tidak efektif 

g. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan 

Dalam menilai risiko kecurangan, auditor harus mempertahankan 

tingkat skeptisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian 

informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan untuk 

mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan 

h. Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan 

Auditor menetapkan seluruh program audit yang rencananya akan 

diikuti oleh auditor, meliputi semua proses audit, ukuran sampel, dan 

penetapan waktu. Auditor juga harus mempertimbangkan baik 

efektivitas bukti maupun efisieni audit dalam menyusun rencana audit 

secara keseluruhan dan mengembangkan program audit secara 

lengkap.  
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2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian subtantif atas 

transaksi 

Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas 

pengendalian yang direncakan apabila pengendalian internal dianggap 

efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur 

pengujian tersebut disebut sebagai pengujian pengendalian (test of 

controls). Pengujian pengendalian dilakukan dengan menangani asersi-

asersi tertentu, merancang prosedur audit berdasarkan keandalan 

pengendalian untuk asersi, dan mencegah atau menemukan dan 

mengoreksi kesalahan dan kecurangan yang material.  

Selain itu, auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi 

oleh klien dengan melakukan verifikasi terhadap jumlah moneter dari 

transaksi itu. Proses tersebut disebut sebagai pengujian substantif atas 

transaksi (substantive tests of transactions), pengujian substantif dilakukan 

dengan menghitung ulang angka-angka untuk memastikan ketelitian, 

meminta konfirmasi saldo, dan memastikan transaksi dicatat dalam 

periode yang benar. 

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo 

Prosedur analitis dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai 

pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Prosedur analitis 

menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo 

akun data lainnya telah masuk akal. Auditor merancang prosedur untuk 
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menekan risiko tidak terdeteksinya salah saji yang material dalam asersi, 

ke tingkat rendah yang dapat diterima.  

Pengujian atas rincian saldo (test of detail balance) merupakan 

prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada 

saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo 

dilakukan dengan konfirmasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik 

persediaan, dan pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain.  

4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit 

Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi 

setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan terkait, auditor harus 

menggabungkan informasi yang diperoleh untuk mencapai kesimpulan 

menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 

Bila audit telah selesai dilakukan, auditor harus menerbitkan laporan audit 

untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. 

Laporan audit ini merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan 

audit karena auditor harus mengkomunikasikan hasil pekerjaan audit 

kepada pengguna laporan keuangan 

Pada akhir laporan pemeriksaan, auditor akan memberikan pendapat atas 

kewajaran laporan pemeriksaannya. Menurut IAPI dalam SA 700 (2014), opini 

audit dibagi menjadi dua yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan 

modifikasian. Opini tanpa modifikasian dikenal dengan istilah opini wajar tanpa 

pengecualian adalah opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa 

laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan 
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kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam pemberian opini audit tanpa 

modifikasian, auditor akan menambahkan paragraf penekanan suatu hal dan 

paragraf lain dalam laporan auditor independen ketika auditor menganggap perlu 

untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal yang 

disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan serta hal lain selain yang 

disajikan atau diungkapkan pada laporan keuangan karena dianggap fundamental 

dan relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab 

auditor.  

Opini audit modifikasian dikeluarkan auditor ketika auditor menyimpulkan 

bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian 

material atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 

untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari 

kesalahan penyajian material. Menurut IAPI dalam SA 705 (2014), opini 

modifikasian dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) mengungkapkan 

bahwa auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika 

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 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 dapat bersifat material tetapi tidak pervasive 
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2. Opini tidak wajar (adverse opinion) diberikan ketika auditor memperoleh 

bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan 

penyajian, baik secara individual maupun agregasi adalah material dan 

pervasif terhadap laporan keuangan 

3. Opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) diberikan ketika 

auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang 

mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak 

kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan yang 

bersifat material dan pervasif. 

Menurut Badjuri (2011) dalam hasil audit yang dihasilkannya, maka 

auditor dapat menarik kesimpulan dan menyampaikan kesimpulannya kepada 

pemakai yang berkepentingan. Dengan keadaan seperti itu, maka auditor 

dihadapkan dengan situasi yang dilematis dimana satu sisi auditor harus dapat 

bersikap independen dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, 

disisi lain auditor juga harus mampu memenuhi tuntutan dari klien yang 

membayar fee atas jasanya agar menggunakan jasanya ditahun yang akan datang. 

Posisi yang seperti ini menempatkan auditor pada situasi dilematis sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas auditnya. Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya 

secara profesional, maka kualitas audit tersebut terjamin kewajarannya. Auditor 

dalam menjalankan tugasnya tidak hanya tergantung pada klien saja, namun 

auditor merupakan pihak yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa apakah 

laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku.  
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Auditor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan Standar Audit 

dan Kode Etik Akuntan Profesional. Kualitas audit dapat diukur pada saat 

melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Audit dan itu terlihat ketika 

auditor menerima penugasan sehingga dapat menetapkan sasaran, ruang lingkup, 

serta metodelogi pemeriksaan. Ketika semua pekerjaan yang dikerjakan oleh 

auditor sebaiknya direview oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan hasil 

pemeriksaan dibuat. Pada saat pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan 

dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi 

yang berkaitan. Dan dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus menaati 

kode etik yang ditetapkan. Selain itu kualitas audit dapat diukur dengan kualitas 

laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut memuat temuan 

dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif, serta rekomendasi yang 

konstruktif. Selain itu, laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, 

menyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang diberikan 

manfaat secara maksimal sehingga dapat menghasilkan suatu laporan audit yang 

berkualitas. Menurut Oklivia dan Marlinah (2014) objektivitas, integritas, dan 

pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Nirmala dan 

Cahyonowati (2013) juga mengemukakan bahwa pengalaman kerja dan due 

professional care berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.  
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2.3 Objektivitas 

Pamudji dan Ayuningtyas (2012) objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari 

pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagi 

seorang akuntan publik, dituntut untuk dapat memelihara sikap objektivitas agar 

dapat melakukan suatu penilaian tanpa adanya pengaruh dari pihak luar serta 

bertanggung jawab terhadap hasil yang diberikan kepada publik. Dalam 

penugasannya auditor tidak boleh menempatkan penilaian sesuatu berdasarkan 

penilaian orang lain. Gunawan (2012) mengemukakan bahwa pada dasarnya 

setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari 

pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang ia lakukan. Agar 

kepercayaan tersebut dapat terjaga, maka setiap individu berkewajiban untuk 

menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkat laku 

sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang 

berhubungan dengan pekerjaannya. Objektivitas mengharuskan auditor untuk 

membuat penilaian audit yang berisi bukan hanya menyetujui dengan sikap diam 

untuk keinginan klien (Oklivia dan Marlinah, 2014). Kode Etik Akuntan 

Profesional (IAI, 2016) mengemukakan bahwa prinsip objektivitas mewajibkan 

semua Akuntan Profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, 

atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan 

pertimbangan profesional atau bisnisnya.  

Islahuzzaman (2012) mengemukakan objektivitas adalah unsur karakter 

yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyatakan kenyataan 

sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta 
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yang di hadapi serta ketepatan yang didukung oleh bukti-bukti yang menyakinkan 

yang dapat diperiksa oleh akuntan yang tidak memihak. Objektivitas yaitu suatu 

prinsip yang mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, 

benturan-benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak 

lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan 

bisnisnya (Wardhani, Iriyuwono, dan Achsin, 2014). Objektivitas diperlukan oleh 

seorang auditor agar dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau 

permintaan pihak lain yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan serta auditor 

harus dapat diandalkan dan dipercaya. Menurut Carolita dan Rahardjo (2012) 

hubungan laporan keuangan dengan klien sangatlah dapat mempengaruhi 

objektivitas dan dapat menimbulkan pihak ketiga yang dapat berkesimpulan 

bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Sehubungan dengan 

kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil 

audit yang diterbitkan. Maka semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka 

semakin tinggi kualitas auditnya.  

Menurut Primaraharjo dan Handoko (2011) seorang akuntan ketika 

melaksanakan pengauditan harus mampu menempatkan dirinya sebaik dan 

sebebas mungkin sehingga mampu melihat kenyataan secara apa adanya dan 

mampu menilai secara jujur serta menyajikan sesuai dengan hasil penilaian 

terhadap kenyataan tersebut. Berpengaruhnya objektivitas terhadap kualitas audit 

karena sikap objektif yang dimiliki auditor akan menjadikan auditor bersikap jujur 

dan tidak mengkompromikan hasil audit dengan kepentingan beberapa pihak, 
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sehingga hasil audit menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pihak yang 

berkepentingan (Wardhani, Iriyuwono, dan Achsin, 2014).  

Menurut Oklivia dan Marlinah (2014) menjelaskan bahwa objektivitas 

yaitu bebas dari benturan kepentingan dan pengungkapan kondisi sesuai fakta. 

Bebas dari benturan kepentingan merupakan situasi dimana seseorang pada saat 

menjalankan tugasnya dapat menolak menerima penugasan audit bila pada saat 

bersamaan sedang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak yang diperiksa. 

Dan auditor mempunyai kepentingan untuk tidak boleh memihak kepada siapapun 

yang mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Sedangkan, pengungkapan kondisi sesuai fakta yang dimaksud 

adalah seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak bermaksud untuk 

mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh objek pemeriksaan sehingga auditor 

dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi dan dalam 

melakukan tindakan atau proses pengambilan keputusan dapat menggunakan 

pikiran yang logis. Sehingga semakin tinggi objektivitas seorang auditor, maka 

auditor akan bersikap adil, tidak memihak, serta jujur secara intelektual dalam 

menilai objek pemeriksaan tanpa terpengaruh pandangan subjektif dari pihak-

pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya 

sehingga dapat menghasilkan laporan yang memuat temuan dan simpulan hasil 

pemeriksaan secara objektif, serta rekomendasi yang konstruktif dan 

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ayuningtyas dan Pamudji (2012), 

objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut 
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sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan Marlinah (2014) 

dimana objektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian Carolita dan Rahardjo (2012) menyatakan 

bahwa objektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Hasil penelitian Wardhani dan Achsin (2014) menunjukkan bahwa objektivitas 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan kerangka teori yang sudah 

dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:  

Ha1: Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.4  Integritas 

Islahuzzaman (2012) integritas adalah unsur karakter yang menunjukkan 

kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan 

diyakini kebenerannya ke dalam kenyataan. Menurut Oklivia dan Marlinah (2014) 

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat 

yang jujur, namun tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Dalam 

melaksanakan tugasnya auditor memegang teguh prinsip untuk bersikap jujur, 

berani, bijaksana, dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan kepada 

pengguna laporan keuangan. Dalam memberikan kepercayaan dan pelayanan 

kepada publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang dapat 

merugikan masyarakat. Kode Etik Akuntan Professional (IAI, 2016) 

mengemukakan bahwa prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional 

untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan 
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bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang 

sebenarnya 

Menurut Gunawan (2012) Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar 

dan adil. Apabila auditor independen dihadapkan pada situasi tidak terdapat 

aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang 

bertentangan, maka ia harus berpikir apakah keputusan atau perbuatannya telah 

sesuai dengan integritasnya sebagai auditor independen. IAI (2016) Kode Etik 

Akuntan Profesional Seksi 110 menyatakan Akuntan Profesional tidak boleh 

terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan 

Profesional menyakini bahwa informasi tersebut terdapat: 

A. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan 

B. Pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan, atau 

C. Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan 

sehingga akan menyesatkan. 

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dan menguji keputusan yang 

diambilnya. Integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur tanpa harus 

menutupi atau mengorbankan rahasia dari pihak klien dan memberikan 

kepercayaan kepada publik guna sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

handal. Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas audit yang 

seharusnya dapat meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan 

pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Auditor harus bekerja sesuai 

dengan keadaan sebenarnya dan tidak menerima segala sesuatu yang bukan 
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haknya. Menurut Faizah dan Zuhdi (2013) integritas dapat mencegah kebohongan 

dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan 

perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan auditor untuk memperhatikan jenis 

dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etik.  

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) untuk dapat mempertahankan 

dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh 

tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi. Auditor sektor 

publik diharapkan selalu menjaga kejujuran dalam penugasan profesionalnya agar 

hasil audit yang dilaporkan dapat dipercaya oleh masyarakat (Badjuri, 2012). 

Menurut Oklivia dan Marlinah (2014) integritas berpengaruh terhadap kualitas 

audit, karena integritas berikaitan dengan kejujuran, keberanian, sikap bijaksana 

dan tanggung jawab auditor. Sikap jujur yang dimiliki auditor terlihat ketika 

auditor bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa menambah ataupun 

mengurangi fakta yang ada dan auditor tidak menerima segala sesuatu yang bukan 

haknya, dengan auditor bersikap jujur seperti ini maka auditor dapat menujukkan 

bahwa hasil audit yang dilaporkan adalah benar apa adanya dan tidak adanya 

rekayasa dalam laporan audit tersebut. Sikap berani yang dimiliki auditor yaitu 

terlihat ketika auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk 

karena tekanan yang dilakukan oleh orang yang dapat mempengaruhi sikapnya, 

dengan auditor memiliki sikap berani maka auditor dapat mengungkapkan kondisi 

yang sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sikap bijaksana yang 

dimiliki seorang auditor yaitu auditor dalam menjalankan tugasnya harus 

mempertimbangkan kepentingan negara tanpa memperhatikan kepentingan 
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seseorang atau sekelompok yang dapat membenarkan perbuatan melanggar 

ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga auditor 

dapat mencerminkan sikap yang tepat dalam pengambilan keputusan. Sikap 

tanggung jawab yang dimiliki auditor diperlukan agar auditor memiliki rasa 

tanggung jawab bila hasil pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan 

penyempurnaan dan auditor juga dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai 

dengan norma yang berlaku. Semakin tinggi integritas auditor, maka sikap auditor 

dilandasi atas kejujuran, keberanian, sikap bijaksana, dan tanggung jawab serta 

mengacu kepada seluruh standar audit dan kode etik profesi akuntan publik dalam 

melaksanakan pekerjaan profesionalnya sehingga laporan yang dihasilkan harus 

akurat, lengkap, objektif, menyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar 

informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal dan meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas dan Pamudji (2012) 

menyatakan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Hasil Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Faizah dan Zuhdi (2013). 

Hasil penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa integritas 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan kerangka teori yang sudah 

dijelaskan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:  

Ha2: Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
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2.5  Due Professional Care 

Nirmala dan Cahyonowati (2013) Due Professional Care memiliki arti kemahiran 

profesional yang cermat dan seksama. Kecermatan dan Kesaksamaan menuntut 

auditor untuk jujur agar dalam proses audit agar tidak memberikan dampak yang 

merugikan orang lain. Due professional care penting diterapkan setiap akuntan 

publik dalam melaksanakan tugasnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. 

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 

2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan 

pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan 

kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah 

saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan.  

Menurut Kode Etik Akuntan Profesional (IAI, 2016) prinsip kompetensi 

dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk: 

a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang 

dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima 

layanan profesional yang kompeten 

b. Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional 

yang berlaku ketika memberikan jasa profesional 

Sikap kecermatan dan kehati-hatian mengharuskan setiap praktisi untuk 

bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, tepat waktu, sesuai dengan 
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persyaratan penugasan. Dalam Kode Etik Akuntan Profesional (IAI, 2016) jasa 

profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam 

menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. 

Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang 

berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis 

yang relevan. Menurut Wiratama dan Budiartha (2015) seorang auditor harus 

selalu menggunakan kecermatan profesionalnya dalam penugasan dengan 

mewaspadai kemungkinan adanya kecurangan, kesalahan yang disengaja, 

kelalaian, dan konflik kepentingan serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain dimana 

penyimpangan sangat mungkin terjadi agar dapat meminimalisir terjadinya salah 

saji material laporan keuangan yang disampaikan pihak manajemen kepada yang 

berkepentingan.  

Menurut IAPI SA 200 (2014)  mengharuskan auditor untuk menggunakan 

pertimbangan profesional dan memelihara skeptisme profesional selama 

perencanaan dan pelaksanaan audit, dan antara lain mencakup: 

a. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik 

yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu 

pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian 

internal entitas 

b. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat 

kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respons 

yang tepat terhadap risiko yang dinilai 
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c. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan 

yang ditarik dari butki audit yang diperoleh 

Menurut Singgih dan Bawono (2010) due professional care merupakan 

hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam 

melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. 

Due professional care menyangkut 2 aspek. Pertama skeptisme profesional, yaitu 

auditor merasa selalu tidak puas dengan bukti-bukti yang kurang persuasif dari 

kliennya dan setiap ada transaksi yang mencurigakan auditor selalu 

mempertanyakan kepada manajemen dan melakukan evaluasi secara kritis 

terhadap bukti audit, serta dalam pengumpulan dan penilaian bukti audit secara 

objektif maka auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti 

tersebut. Dengan auditor dapat mempertahankan sikap skeptis profesionalnya 

maka masyarakat dapat mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

akuntan publik dapat dipercayai kewajarannya. Kedua, keyakinan yang memadai, 

yaitu dalam memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan 

bebas dari salah saji material maka auditor selalu menggunakan kemahiran 

profesional yang cermat, teliti, dan seksama. Semakin tinggi due professional 

care auditor selalu tidak puas dengan bukti-bukti yang kurang persuasif dari klien 

dengan selalu mempertanyakan kepada manajemen jika terdapat transaksi yang 

mencurigakan dan dilakukan evaluasi secara kritis bukti audit agar tidak 

menyimpang dari standar akuntansi keuangan, serta mengacu pada standar audit 

dan kode etik profesional dalam melaksanakan pekerjaan professionalnya dalam 

proses pengumpulan dan pengujian bukti audit harus dilakukan dengan maksimal 
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untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang berkaitan 

dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.  

Dalam penelitian Nirmala dan Cahyonowati (2013) menunjukkan bahwa 

due professional care  berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Sama halnya dengan penelitian Wiratama dan Budiartha (2015) yang 

menunjukkan bahwa due professional care berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

Cholifa dan Suryono (2015) dimana due professional care berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan, 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:  

Ha3: Due Professional Care berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.6  Pengalaman Kerja 

Audit menuntut keahlian dan profesionalitas yang tinggi, keahlian tidak hanya 

diperolah dari pendidikan formal, tetapi banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya, seperti pengalaman. Pengalaman merupakan proses 

pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun non formal (Oklivia dan Marlinah, 2014). Maka secara 

langsung ataupun tidak langsung dengan adanya pengalaman maka akan 

menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman kerja yang 

dimiliki oleh seorang auditor memperluas wawasan auditor dalam memenuhi dan 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, sehingga auditor 
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akan lebih mampu untuk menjelaskan temuan audit (Wardhani, Iriyuwono, dan 

Achsin, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik juga menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin sebagai akuntan publik, 

seseorang harus berpengalaman praktik dalam memberikan jasa asurans. 

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. 

Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan 

semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam 

pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, 

dan memungkinkan peningkatan kinerja. Pengalaman juga dapat mempengaruhi 

ketepatan penilaian auditor terhadap bahan bukti yang dibutuhkan, sehingga 

auditor dapat mengolah dan memutuskan solusi yang tepat dalam pengambilan 

keputusan terhadap tindakan yang diperlukan. Christiawan (2002) dalam 

Ayuningtyas dan Pamudji (2012) mengemukakan bahwa pengalaman akuntan 

publik akan terus meningkat dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta 

kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan 

menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang auditing. Menurut Foster 

(2001:40) dalam Wardhani, Iriyuwono, dan Achsin (2014) pengalaman kerja 

adalah sebagai ukuran waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang 

dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjan dan telah melaksanakannya dengan 

baik.  

Menurut Bouhawia, Irianto, dan Baridwan (2015) pengalaman diperoleh dari 

masa kerja yang panjang dan untuk membutuhkan klien dibutuhkan pengalaman 

yang khusus agar dapat meneliti objek secara tepat. Auditor yang memiliki 
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pengalaman kerja auditor tinggi akan lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan 

sehingga kualitas audit tak diragukan lagi. Penelitian Oklivia dan Marlinah 

menunjukkan bahwa pengalaman kerja dapat diukur dengan lamanya bekerja 

sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan. Semakin lama menjadi auditor 

maka akan semakin mengerti bagaimana menghadapi objek pemeriksaan dalam 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengetahui 

informasi yang relevan untuk mengambil pertimbangan dalam membuat 

keputusan. Dengan semakin lama auditor bekerja maka akan semakin banyaknya 

tugas pemeriksaan yang dilakukan sehingga membutuhkan ketelitian dan 

kecermatan dalam menyelesaikannya, serta semakin banyak tugas yang dikerjakan 

dapat memberikan kesempatan kepada auditor untuk belajar dari kegagalan dan 

keberhasilan yang pernah dialami dan dapat memacu auditor untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas. Sehingga auditor 

yang lebih pengalaman akan lebih mengetahui informasi yang relevan serta lebih 

cepat dalam mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan yang 

menyimpang dari standar akuntansi keuangan serta mengacu pada standar audit 

dank ode etik akuntan profesional dalam melaksanakan profesionalnya sehingga 

menghasilkan opini yang tepat sehingga laporan yang dihasilkan memuat temuan 

dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif, akurat, dan lengkap dan laporan 

pemeriksaannya dapat diselesaikan secara tepat waktu dan meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan.  

Hasil penelitian Carolita dan Rahardjo (2012) mengatakan bahwa pengalaman 

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. Selain 
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itu, hasil penelitian Wardhani, Iriyuwono, dan Achsin (2014) membuktikan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Hasil 

penelitian Nirmala dan Cahyonowati (2013) menunjukkan bahwa pengalaman 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Oklivia dan 

Marlinah (2014) mengatakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap kualitas 

audit.  

Berdasarkan hubungan antara pengalaman dengan kualitas audit, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

Ha4: Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
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2.7  Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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