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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Atribusi 

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi 

merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori 

atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan 

penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang 

bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau 

dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, 

karakter, sikap, dll, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau 

keadaan tertentu yang akan memberikan  pengaruh  terhadap perilaku 

individu (Luthans, 2005). 

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi 

seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-

alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa 

terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik 

individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan 

dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga 

memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam 

hidupnya, seseorang akan  membentuk ide tentang orang lain dan situasi 

disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi social 
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yang disebut dengan dispositional attributions dan situational attribution 

(Luthans, 2005). Dispositional attributions atau penyebab internal yang 

mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang 

seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan 

situational attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada 

lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi 

sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, 

setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. 

Psikolog terkenal, Harold Kelley dalam Luthans (2005) 

menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif 

dimana individu menginterpretasikan perilaku berhubungan dengan bagian 

tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi mengamsusikan 

bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan 

memahamai struktur penyebab dari lingkungan mereka. Inilah yang 

menjadi ciri teori atribusi. Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan 

internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan 

kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu 

bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa 

merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk 

perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat 

mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam 

menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan 

mempengaruhi sikap dan kepuasaan individu terhadap kerja. Orang akan 
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berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya 

daripada atribut eksternalnya. 

Dalam penelitian ini, menggunakan teori atribusi karena akan 

melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada 

karakteristik mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, 

khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya 

karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu 

terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu 

faktor internal yang  mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas. 

2.1.2 Teori Keperilakuan 

Krech dan Krutchfield (1983) dalam Maryani dan Ludigdo (2001), 

mengatakan bahwa sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang 

menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-

perasaan tertentu dalam menanggapi objek yang terbentuk atas dasar 

pengalaman-pengalaman. Sikap pada diri seseorang akan menjadi corak 

atau warna pada tingkah laku orang tersebut. Dengan mengetahui sikap 

pada diri sesorang maka akan dapat diduga respon atau peilaku yang akan 

diambil oleh seseorang terhadap masalah atau keadaan yang akan 

dihadapi. Pembentukan atau perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor 

pokok, yaitu faktor individu (faktor dalam) dan faktor luar. Faktor individu 

adalah faktor yang berhubungan dengan respon individu menanggapi 
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dunia luar secara selektif. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang 

berhubungan dengan hal-hal atau keadaan dari luar yang merupakan 

rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap 

(Maryani dan Ludigdo,2001).  

Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai norma-norma sosial 

yang diterima secara umum, berhubungan dengan tindakan-tindakan 

bermanfaat dan membahayakan. Perilaku kepribadian merupakan 

karakteristik individu dalam menyesuaikan diri individu dengan 

lingkungan. Karakteristik tersebut meliputi sifat, kemampuan, nilai, 

ketrampilan, sikap, dan intelegensi yang muncul dalam pola perilaku 

seseorang. Dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan perwujudan atau 

manifestasi karakteristik-karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan (Maryani dan Ludigdo,2001). 

Pola perilaku etis dalam diri masing-masing individu (termasuk 

auditor) berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu setiap orang 

menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. 

Perilaku akan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, 

lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Perilaku etis seseorang juga 

sering kali mengacu pada apa yang diyakini (Husein, 2003). Teori sikap 

dan perilaku dapat mempengaruhi auditor untuk bertindak, jujur, adil, 

tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu 

atau kepentingan pribadi. Yang nantinya akan mempengaruhi auditor 

dalam mengambil judgment yang berkualitas. 
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2.1.3 Etika Auditor 

Secara umum etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang nilai norma kebiasaan yang mendasari perilaku manusia mengenai 

baik, buruk, benar, salah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab. 

Seseorang yang beretika diatur oleh kode etik melalui perilaku moral suatu 

profesi dalam ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang 

harus ditaati. Tujuannya adalah untuk menghindari perilaku-perilaku yang 

menyimpang yang akan dilakukan oleh profesi. Etika sangat berperan 

penting dalam profesi auditor. Etika seorang auditor akan 

mempengaruhi  standar kualitas audit, hal ini dikarenakan seorang audit 

memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar terhadap 

masyarakat. Audit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu audit internal dan 

audit eksternal. 

Audit internal merupakan auditor yang berasal dari organisasi itu 

sendiri. Sedangkan audit eksternal adalah auditor yang berasal dari luar 

organisasi yang disewa untuk memeriksa laporan pada organisasi tersebut. 

Seorang auditor juga memiliki rasa malas, capek, ceroboh dan juga nafsu. 

Oleh karena itu auditor dituntut untuk bersikap profesional sebagai 

seorang profesi yang taat terhadap kode etik. Satu diantara contoh etika 

auditor adalah dilema etika. Seorang auditor harus menghadapi situasi 

dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil keputusan mengenai 
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perilaku apa yang harus dibuat. Tantangan yang besar adalah tidak salah 

mengambil keputusan yang tidak beretika dengan tidak memikirkan 

kepentingan diri sendiri dan mengingat komitmen serta tanggung jawab 

terhadap pengabdian pada masyarakat. 

Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan 

mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung 

kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Setiap individu berkewajiban untuk 

menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah 

laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan 

masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya, supaya kepercayaan 

tersebut dapat terus terjaga (Primaraharjo dan Handoko, 2011). 

Masyarakat dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah berkerja 

sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya 

yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Pemahaman 

mengenai persepsi terhadap kode etik profesi dan perilaku yang tidak etis 

atau kurang memperhatikan etika merupakan hal yang paling disorot di 

akuntan publik untuk saat ini. Isu mengenai etika auditor berkembang 

seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etik di Indonesia, baik 

yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan 

pemerintah (Tarigan dan Susanti, 2013). 

Standar umum mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup dalam melakukan audit. Selain standar umum, 

auditor juga harus menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik profesi 
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selama menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik mengatur tentang 

tanggung jawab profesi dimana seorang auditor dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang cukup, mempertahankan independensi, menjaga 

integritas yang tinggi dan bersikap objektif selama melaksanakan audit. 

Semua aturan dan standar tersebut diberlakukan untuk menjaga 

kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap kualitas audit yang 

dihasilkan oleh auditor (Septriani, 2011). Pada saat seorang auditor 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan, penerapan prinsip-prinsip audit 

dan prosedur audit serta berperilaku etis dan berperilaku bermoral dalam 

profesi audit merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan 

kualitas audit. Auditor yang dipekerjakan oleh kantor akuntan publik dapat 

mengalami konflik-konflik organisasional-profesional baik yang 

berpengaruh dalam lingkungan maupun diluar lingkungan (Carolita dan 

Rahardjo, 2012). 

 2.1.4 Pengalama Auditor 

Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan dalam rangka 

kewajiban seseorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar 

umum audit. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. 

Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi 

juga banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain pengalaman. 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal 

maupun nonformal atau bias diartikan sebagai suatu proses yang 
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membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi 

(Sukriah dkk, 2009). 

Menurut Christiawan (2002), Pengalaman akuntan publik akan 

terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan 

serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga 

akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan 

auditing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2010) 

menjelaskan bahwa auditor yang berpengalaman lebih banyak menemukan 

item-item yang tidak umum dibandingkan dengan auditor yang kurang 

atau tidak berpengalaman. Itu merupakan salah satu nilai lebih yang 

diberikan oleh auditor dengan mempunyai pengalaman kerja terlebih 

dahulu. 

 2.1.5 Fee Audit 

Sampai sekarang belum terdapat peraturan yang jelas mengenai 

besarnya “audit fee” yang harus ditagih oleh akuntan publik terhadap klien 

(auditee) atas jasa audit yang diberikan. Kondisi seperti ini memberikan 

indikasi bahwa selama ini penetapan audit fee. Penetapan audit fee tidak 

kalah penting didalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk 

memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan fee 

audit perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi 

perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik (Ginting, 

2014). 



20 
 

 

Menurut Gammal (2012) bahwa fee audit dapat didefinisikan 

sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses 

audit kepada perusahaan (auditee). Penentuan fee audit biasanya 

didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu 

dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan 

untuk proses audit. Fee audit biasanya ditentukan sebelum memulai proses 

audit. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240 

disebutkan dalam melakukan negosiasi mengenai jasa professional yang 

diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional 

yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa professional 

yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain 

bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun 

demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi 

dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan 

Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan 

penentuan fee audit yaitu dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit, 

Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan 

klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties); 

independensi; tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab 

yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas 

pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan 

oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan 

basis penetapan fee yang disepakati. 
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 2.1.6 Kompetensi 

Seorang auditor memiliki peran sebagai pengontrol dan penjaga 

kepentingan publik yang terkait dengan bidang keuangan. Dalam 

melaksanakan peran audit, mereka bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang 

memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, guna 

mendukung peran yang cukup mulia itu, seorang auditor harus didukung 

dengan kompetensi yang memadai akan teknik-teknik audit serta 

kompetensi lain yang mendukung. Rai (2008) menyatakan bahwa 

kompetensi auditor yaitu kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang 

auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang 

memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. 

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya 

berupa penugasan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga 

penugasan terhadap objek audit. Kompetensi ditunjukkan dengan 

keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan dan kemahiran 

profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Karena itu 

secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit (Ahmad dkk, 

2011). 

Menurut Mulyadi (2012) kompetensi adalah karakteristik yang 

mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam 

pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau 
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sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja 

prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi 

dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang 

dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi 

tingkat profesionalisme tinggi. Seorang auditor dalam melaksanakan audit, 

harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing 

(Ardini, 2010). 

Dari penjelasan mengenai definisi diatas tentang kompetensi dapat 

digambarkan bahwa kompetensi sebagai kemampuan untuk melaksanakan 

tugas atau peran, mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, 

sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun 

pengetahuan dan ketrampilan yang didasarkan pada pengalaman dan 

pembelajaran yang dilakukan.  

 2.1.7 Motivasi Auditor 

Motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, 

merangsang atau menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau 

kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. 

Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu keadaan 

yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke 

arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari (Makmun, 

2003).Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. 

Elemen utama motivasi adalah intensitas, arah dan ketekunan. Menurut 

Robbins dan Judge (2008), intensitas berhubungan dengan seberapa giat 
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seseorang berusaha. Namun intensitas yang tinggi tidak akan 

menghasilkan prestasi yang memuaskan kecuali jika dikaitkan dengan 

arah yang menguntungkan. Motivasi memiliki dimensi ketekunan, yaitu 

ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. 

Motivasi pada diri seseorang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan 

(Reksohadiprodjo, 1990). 

Kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor 

yang menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi. Kompensasi dari 

organisasi berupa penghargaan (reward) sesuai profesinya, akan 

menimbulkan kualitas audit karena mereka merasa bahwa organisasi telah 

memperhatikan kebutuhan dan pengharapan kerja mereka. 

 2.1.8 Kualitas Audit 

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan 

bagaimana kualitas audit yang baik. Tidak mudah untuk menggambarkan 

dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. 

Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang 

kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan 

dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya 

penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda. 

Kualitas hasil audit adalah pelaporan tentang kelemahan 

pengendalian yang terjadi pada di intern dan kepatuhan terhadap 
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ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, 

pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari 

rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu latar 

belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, 

dan independensi pemeriksa. Laporan hasil pemeriksaan yang sudah 

disusun merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. 

Menurut Indah (2010) terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kualitas proses audit mulai dari tahap perencanaan, penugasan, 

tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. 

Dalam standar pemeriksaan keuangan menyatakan bahwa definisi 

kualitas hasil audit yaitu laporan hasil audit yang memuat adanya 

kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan yang harus 

dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab 

pada suatu entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta 

tindakan koreksi yang direncanakan. Cara paling efektif agar dapat 

menjamin bahwa suatu laporan hasil auditnya telah dibuat secara wajar, 

lengkap, dan obyektif adalah dengan mendapat review (ulasan) dan 

tanggapan dari pejabat yang bertangungjawab pada entitas yang diperiksa. 

Pemeriksaan harus memuat komentar dalam laporan hasil auditnya. 

De Angelo (1981b:186) menyatakan bahwa: “The quality of audit 

services is defined to be the market-assessed joint probability that a given 
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auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, 

and (b) report the breach. The probability that a given auditor will 

discover a breach depends on the auditor's technological capabilities, the 

audit procedures employed on a given audit, the extent of sampling, etc. 

The conditional probability of reporting a discovered breach is a measure 

of an auditor's independence from a given client”. Jadi kualitas audit 

didefinisikan sebagai gabungan antara penilaian pasar dengan probabilitas 

bahwa auditor akan: (a) menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi 

klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. Kemungkinan bahwa 

auditor akan menemukan pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor 

berupa kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan pada 

audit yang  diberikan, dan sampling yang digunakan. Kemungkinan 

auditor akan melaporkan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran 

independensi auditor tersebut.  Jadi kualitas audit bergantung pada 

individu-individu kompeten yang menggunakan pengalaman mereka dan 

menerapkan integritas, objektivitas, dan skeptisisme yang memungkinkan 

mereka untuk membuat penilaian yang tepat yang didukung oleh fakta-

fakta dan keadaan pada saat pelaksanaan audit. Kualitas ketekunan dan 

ketahanan dariseorang auditor juga penting dalam memastikan bahwa 

perubahan yang diperlukan terhadap laporan keuangan, atau, kondisi 

dimana tidak perlu dilakukan perubahan, untuk memastikan bahwa 

laporan auditor tersebut benar-benar wajar. 

 2.1.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit 
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Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kualias audit. Di antara penelitian tersebut, 

penelitian De Angelo (1981) mengungkapkan definisi kualitas audit 

dengan faktor yang menentukannya yaitu kemampuan auditor untuk 

menemukan kesalahan dan mampu untuk melaporkannya. Penelitian-

penelitian lain menambahkan faktor-faktor yang lainnya seperti 

akuntabilitas, obyektifitas auditor, due professional care (prinsip kehati-

hatian), biaya audit sebagai faktor yang berpengaruh pada kualitas audit. 

Penelitian Singgih dan Bawono (2010) menyatakan bahwa faktor 

due professional care dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Studi ini dilakukan pada KAP “Big Four” di Indonesia. Penelitian 

ini memberikan hasil bahwa faktor due professional care dan akuntabilitas 

berpengaruh pada peningkatan kualitas audit : 

1. Due professional care 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang 

cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan 

cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh 

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. 

2. Akuntabilitas 

Tetclock (1984) dalam Mardisar dan Sari (2007) mengungkapkan 

akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat 
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seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan 

keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pengabdian kepada 

profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri 

seseorang profesional, tanpa paksaan dari siapapun dan secara sadar 

bertanggung jawab terhadap profesinya. Seseorang yang melaksanakan 

sebuah pekerjaan secara ikhlas maka hasil pekerjaan tersebut akan 

cenderung lebih baik daripada seseorang yang melakukannya dengan 

terpaksa. Penelitian lain Sari (2015) menyebutkan dua faktor lagi yang 

berpengaruh pada peningkatan kualitas audit. Kedua variabel tersebut 

adalah obyektifitas dan integritas. 

3. Obyektivitas 

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai 

bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan kebebasan 

sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan 

audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya 

dipengaruhi oleh orang lain (Kusumah, 2008) dalam Sari (2015). 

Standar umum dalam standar audit menyatakan bahwa dengan prinsip 

objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan 

jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Berdasarkan pada hal 

tersebut, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat objektivitas auditor 

maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.  

4. Integritas 
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Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. 

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan 

transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan audit (Sari, 2015). Integritas auditor menguatkan 

kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas 

keputusan mereka (Wibowo, 2006) dalam Sari (2015).  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan etika auditor, 

pengalaman auditor, fee audit, dan motivasi auditor yang telah dilakukan, 

diantaranya: 

Tabel 2. 1 

Ringkasan Teoritis Terdahulu 

No. PENELITI TOPIK PENELITIAN HASIL PENELITIAN 

1. Alim, Hapsari, dan 

Purwanti (2007) 

Menguji pengaruh 

kompetensi, 

independensi, etika 

auditor, dan kualitas 

auditor. 

Etika auditor 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

2. Sukriah, Akram, 

Inapty (2008) 

Menguji pengaruh 

pengalaman kerja, 

independensi, 

obyektifitas, integritas, 

kompetensi terhadap 

kualitas audit. 

Pengalaman kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 
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3. Elisha dan Icuk 

(2010) 

Menguji pengaruh 

independensi, 

pengalaman, due 

professional care, 

akuntabilitas terhadap 

kualitas audit. 

Pengalaman 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

kualitas audit, tetapi 

secara parsial tidak 

berpengaruh. 

4. Lilis Ardini (2010) Menguji pengaruh 

kompetensi, 

independensi, 

akuntanbilitas dan 

motivasi terhadap 

kualitas audit. 

Motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Sumber: Berbagai penelitian terdahulu 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun adalah 

terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka 

pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh penerapan pengaruh 

etika auditor, pengalaman auditor, fee audit, kompetensi dan motivasi 

auditor terhadap kualitas audit. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

     H1 (+) 

     H2 (+) 

Kualitas Audit 

Pengalaman 

Auditor 

FEE Audit 

Etika Auditor 
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     H3(+) 

     H4(+) 

     H5 (+) 

  

Sumber : http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting 

 

 

2.4 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. 

2.5 Hubungan Antar Variabel 

2.5.1 Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

Menurut Hery (2006), seorang auditor dalam membuat keputusan 

pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan 

pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil 

(fair) serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaraan dan 

keadaan yang sebenarnya. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili 

Motivasi Auditor 

Kompetensi 
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kebutuhan akan suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan 

kebenaran dari keputusan etis yang telah dibuat, oleh karena itu untuk 

mengukur tingkat pemahaman auditor atas pelaksanaan etika yang berlaku 

dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan suatu ukuran. 

Akuntan yang professional dalam menjalankan tugasnya memiliki 

pedoman-pedoman yang mengikat seperti kode etik dalam hal ini adalah 

Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya 

akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan 

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang 

menggunakan hasil keputusan auditor. Dari pendapat di atas, peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1:Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

2.5.2 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan 

makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi 

keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan 

memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing 

(Christiawan, 2002). Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa semakin 

lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan 

semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Alim 

dkk, 2007). Hasil penelitian Sukriah, dkk (2009) menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 
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Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang 

auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :  

H2 : Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

2.5.3 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit 

Dalam kode etik akuntan Indonesia (SPAP,2001), diatur bahwa 

imbalan jasa professional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan 

atas pelaksanaan jasa tersebut namun beberapa hasil penelitian 

menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan fee audit, yaitu : 

1. David Hay dan David Davis (2002) menyatakan bahwa fee audit 

merupakan salah satu faktor untuk memilih tingkatan kualitas audit. 

2. Wuchun, Chi (2004) menyatakan fee audit berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

3. Chuntao Lie, Frank M. Song dan Sonia M.L.Wong (2005) menyatakan 

bahwa KAP yang lebih besar dengan fee audit yang lebih tinggi cenderung 

memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. 

4. Bin Sri Nidhi dan Ferdinand A. Gul (2006) menyatakan bahwa fee audit 

yang tinggi merefleksikan usaha audit yang lebih tinggi dan judgement 

yang lebih baik. 

5. Mark A. Clatworthy dan Michael J. Peel (2006) menyatakan fee audit 

berhubungan dengan kualitas audit. 

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut:  
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H3 : Fee Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

2.5.4 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran 

pada system akuntansi pada perusahaan sangatlah besar seperti yang telah 

ditetapkan pada standar akuntansi dan standar audit yang berlaku. 

Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya 

dalam  melakukan  audit  sehingga auditor dapat melakukan audit dengan 

teliti, cermat, dan obyektif. Menurut Christiawan (2002) dan Alim, dkk 

(2007) jika seorang auditor mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan 

semakin baik kualitas hasil auditnya. Dengan demikian, dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Kompetensi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit. 

2.5.5 Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Audit 

Menurut Terry dalam (Deliarnov, 1996), motivasi didefinisikan 

sebagai keinginan (desire) dari dalam yang mendorong seseorang untuk 

bertindak. O’Donnel dalam (Deliarnov, 1996), menggambarkan motivasi 

sebagai dorongan dan usaha untuk memenuhi atau memuaskan suatu 

kebutuhan (a want) atau suatu tujuan (a goal). Kualitas audit akan tinggi 

apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadikan motivasi 

kerjanya dapat terpenuhi. Kompensasi dari organisasi berupa penghargaan 

(reward) sesuai profesinya, akan menimbulkan kualitas audit karena 

mereka merasa bahwa organisasi telah memperhatikan kebutuhan dan 

pengharapan kerja mereka. Dari pendapat di atas, peneliti mengajukan 
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hipotesis sebagai berikut : H5: Motivasi auditor berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

 


