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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

      2.1.1 Kualitas Hasil Audit 

Auditing adalah suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti-

bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk 

menentukan dan melaporkan sejauh mana kesesuaian antara informasi 

kuantitatis tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di dalam proses 

audit, laporan hasil pemeriksaan/audit memiliki peran yang penting, karena 

laporan hasil audit merupakan output dari proses audit. Laporan hasil audit 

adalah dokumen kepada pihak-pihak yang berkepentingan di organisasi 

auditan yang memuat hasil audit dan rekomendasi dari pemeriksa. Hasil 

audit/pemeriksaan berupa hasil penilaian auditor terhadap kesesuaian antara 

kondisi sebenarnya dibandingkan dengan kriteria dan hasil analisis auditor 

bila terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan kriteria, 

sedangkan rekomendasi berisi saran-saran dari auditor kepada manajemen 

mengenai perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian manajemen. 

Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan 

independen, karena hasil audit atas laporan keuangan dari auditor akan 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan 

ekonomi. Ini berarti auditor memiliki peranan penting dalam pengesahan 

laporan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Maka dari itu, kualitas audit 
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merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh auditor dalam proses 

audit (Okky, 2013).  

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan 

standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi 

pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit biasanya diukur dengan 

pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan penilaian objektif. 

Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang 

saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat 

diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai (FRC, 2006). 

Christiawan (2002) menyatakan kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu 

kompetensi dan independensi. Auditor yang kompeten adalah auditor yang 

mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen 

adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut. 

Pada dasarnya kualitas hasil audit di sektor publik semata-mata tidak 

hanya ditentukan oleh pihak pemeriksa/auditor yang kaitannya dalam 

melaksanakan auditor harus bersikap independen, objektif, kompeten dan 

memiliki integritas yang tinggi, tetapi sebenarnya kualitas hasil audit juga 

dipengaruhi oleh pihak yang diaudit/auditee yang dalam kaitannya terhadap 

kelemahan pengendalian intern dan penyimpangan dari peraturan perundang-

undangan serta dengan tidak memberikan batasan batasan dan transparan 

kepada auditor selama pelaksanaan audit, sehingga auditor dapat melakukan 

evaluasi dan memberikan rekomendasi secara penuh. Namun, dalam 
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penelitian ini peneliti fokus mengambil sudut pandang dari persepsi auditor 

atas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. 

De angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkina 

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem 

akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan 

pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan 

pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang 

dimiliki oleh auditor tersebut. 

   Untuk memenuhi kualitas audit yang baik, maka auditor dalam 

menjalankan profesi nya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik 

akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setiap 

auditor harus mempertahankan integritas dan objektifitas dalam 

melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga 

dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi pihak tertentu untuk memenuhi 

kepentingan pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998). 

2. 1. 2. Independensi 

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga 

oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah 

dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. 

Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 
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perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan 

kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.  

Menurut Sukriah, Akram dan Inapty (2009) auditor akan tetap 

independen apabila sikap pribadi/mental bebas dari pengaruh dan tekanan 

berbagai kepentingan oleh pihak-pihak tertentu dalam  memberikan fakta-

fakta sesuai dengan kenyataan yang ditemukan saat proses audit. Auditor 

harus dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan audit dimana harus didukung dengan sikap independen   

Standar audit sektor public secara garis besar mengacu pada Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar 

umum kedua menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen 

(tidak mudah diengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum. 

Menurut Arens, Alvin A, Randal J.E dan Mark S.B (2004) sikap 

mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun 

dalam penampilan (in appearance). Ardini (2010) mengklasifikasikan aspek 

independensi seorang auditor menjadi 3 aspek :  

1) Independensi senyatanya (independent in fact), yaitu suatu keadaan di 

mana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit 

secara obyektif. 
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2) Independensi dalam penampilan (independent in appeareance), yaitu 

pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan denngan 

pelaksanaan audit.  

3) Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (independent in 

competence), hal ini berhubungan erat dengan kompetensi atau 

kemampuam auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. 

2. 1. 3. Objektifitas 

Menurut Wibowo (2006) auditor menunjukkan objektivitas 

profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, 

dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. 

Pusdiklatwas BPKP (2008), menyatakan objektifitas sebagai bebasnya 

seseorang dari pengaruh pandangan subjektif pihak pihak lain yang 

berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa 

adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang objektifitas antara lain: 

(1) dapat diandalkan dan dipercaya,  

(2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau 

pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek 

yang diperiksa,  

(3) tidak melaksankan tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan 

orang lain,  
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(4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanan yang 

resmi, serta  

(5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas 

pemikiran yang logis. 

2. 1. 4. Pengalaman kerja  

Menurut Loehoer (2002), pengalaman merupakan akumulasi 

gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadpan dan berinteraksi 

secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan 

penginderaan. Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan 

komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat 

vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks.  

Pengalaman sangat penting diperlukan seorang auditor dalam 

melaksanakan tugas sesuai standar umum audit. Dimulai dari pendidikan 

formal diperoleh pengetahuan kemudian memperluasnya dengan pengalaman 

melalui praktek audit. Namun, juga diperlukan pelatihan yang cukup untuk 

meningkatkan profesionalitas sebagai auditor. 

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki oleh 

auditor, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor 

yang tidak berpengalaman lebih banyak dari pada auditor yang 

berpengalaman. Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang 

tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) 

mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab 
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munculnya kesalahan (Purnamasari, 2005). Kelebihan yang dimiliki 

seseorang dalam berbagai pengalaman dapat bermanfaat untuk 

pengembangan keahlian dalam pelakasaan tugas.  

Lamanya masa kerja menentukan kualitas sumber daya manusia, 

karena lebih lama masa kerja tentunya auditor telah berpengalaman dalam 

menghadapi dan menyelesaikan temuan masalah pemerintahan pada 

khususnya. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan 

yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi 

seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas 

pengalaman kerja seseorang, semakin terampil seseorang dalam melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

2. 1. 5. Pengetahuan 

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu 

personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di 

bidangnya. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi 

berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil 

dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam 

pelatihan, seminar. Auditor dengan terus meningkatkan kompetensinya, maka 

dapat menjalankan penugasan dengan baik. Selain itu, auditor harus mampu 

mengidentifikasi dan menguji adanya kecurangan serta mampu memperoleh 

akses atas informasi aktual. 
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Menurut Meinhard (1987), mengatakan pengetahuan diukur dari 

seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor 

akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang 

yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih 

mendalam. Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang 

semakin kompleks, serta pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit 

yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. 

Brown dan Staner (1983), menyatakan bahwa perbedaan pengetahuan 

di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa 

menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan 

pengetahuan yang dimilikinya.  

Secara umum auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan 

mengenai general auditing, Functional area, computer auditing, accounting 

issue, specific industry, general world knowledge, problem solving 

knowledge (Bedard dan Michelene, 1993).  

2. 1. 6. Integritas auditor  

Menurut Sukriah, Akram dan Inapty (2009) 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. Keempat unsur itu diperlukan 
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untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan 

keputusan yang andal . 

Auditor melaksanakan tugasnya dengan bijaksana berarti tidak 

tergesa-gesa namun sesuai informasi bukti-bukti yang memadai. Penilaian 

tanggung jawab auditor apabila hasil pengawasan disampaikan dengan 

seluruh bukti yang mendukung temuan audit didasarkan pada bukti yang 

relevan dan kompeten.  

Menurut Wibowo (2006) menyatakan integritas auditor internal 

menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas 

judgement mereka. Integritas merupakan kualitas yang melandasi 

kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji 

semua keputusannya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati bentuk 

standar teknis dan etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk 

mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional. Dengan 

memiliki integritas yang tinggi, maka dapat meningkatkan kualitas hasil 

audit. 

2. 1. 7. Akuntabilitas 

Menurut Tetlock (1984) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai 

bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha 

mempertanggungjawabkan atas semua tindakan dan keputusan yang diambil 

kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 
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profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral 

dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

Cloyd (1997), Tan dan Allison (1999) melihat ada tiga indikator yang 

dapat digunakan untuk mengkur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa 

besar motivasi mereka untuk meneyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi 

secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi 

mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding dengan orang 

dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan (Cloyd, 1997). 

Ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh 

atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang 

lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan 

pekerjaan yang lebih berkualitas. 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan independensi, obyektivitas, 

pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas yang mempengaruhi kualitas hasil 

audit telah dilakukan. Pada penelitian Alim, Hapsari dan Purnawati (2007) tentang 

kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah 

Jawa Timur dengan teknik pengumpulan sampel adalah simple random sampling. 

Variabel independen yang dilakukan adalah kompetensi dan independensi, 

sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit dan etika auditor sebagai 
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variabel moderasi. Penelitian tersebut diketahui bahwa independensi dan 

kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.  

Mardisar dan Sari (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Dengan 

mengambil sampel 14 KAP yang berdomisili di Pekanbaru dan Padang. Hasil 

penelitiannya adalah akuntabilitas dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

kualitas hasil kerja auditor. 

Sukriah, Akram dan Inapty (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pengalaman kerja, independensi, oyektifitas, integritas, kompetensi terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. Responden penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang bekerja pada Inspektorat sepulau Lombok dengan teknik penentuan 

sampel yaitu purposive sampling. Penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman 

kerja, objektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010) 

tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah semua Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kabupaten di Surakarta, 

Karanganyar, Sukoharjo dan Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dengan 

pendekatan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan variabel independen 

yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas 
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auditor, sedangkan variabel dependenya adalah kualitas hasil audit. Dari hasil 

penelitian ini disimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh secara 

signifikan, sedangkan untuk objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan 

integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin objektif auditor, semakin banyak 

pengalaman kerja, semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi integritas 

seorang auditor, maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. 

Ahmad, Afridian dan Wirahadi (2011) melakukan penelitian tentang 

pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil audit 

dalam pengawasan keuangan daerah: studi kasus pada Inspektorat Kabupaten 

Pasaman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat 

Kabupaten Pasaman yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 26 orang. 

Variabel penelitian yang digunakan yaitu kompetensi dan independensi, 

sedangkan kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi dan independensi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan 

oleh aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman. Auditor harus dapat mengumpulkan 

setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal 

tersebut harus didukung dengan sikap independen. Dengan independensi yang 

tinggi berarti semakin baik kualitas hasil auditnya. Kemudian semakin baik 

tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dimiliki aparat 

inspektorat  dan dapat menjamin bahwa dapat melakukan audit secara berkualitas. 
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2.3 Perumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari kajian 

pustaka, serta merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Pada hipotesis 

ini akan dipaparkan hubungan antara independensi, objektifitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan, integritas dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas hasil 

audit. 

2. 3. 1. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit  

 Independensi berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor 

tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas 

BPKP (2008), auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak 

atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. 

Menurut Sukriah, Akram dan Inapty (2009) auditor akan tetap 

independen apabila sikap pribadi/mental bebas dari pengaruh dan tekanan 

berbagai kepentingan oleh pihak-pihak tertentu dalam  memberikan fakta-

fakta sesuai dengan kenyataan yang ditemukan saat proses audit. Auditor 

harus dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan audit dimana harus didukung dengan sikap independen. 

Dalam penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna  (2010) 

menemukan bukti empiris bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah, penelitian tersebut  

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Ahmad, Afridian dan 

Wirahadi (2011) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan 
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terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi 

yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut 

harus didukung dengan sikap independen. Dengan independensi yang tinggi 

berarti semakin baik kualitas hasil auditnya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

penulis mencoba menguji kembali pengaruh independensi terhadap kualitas 

audit, dengan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : independensi auditor memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas hasil audit 

2. 3. 2. Pengaruh objektifitas terhadap kualitas hasil audit  

Menurut Wibowo (2006) auditor menunjukkan objektivitas 

profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, 

dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. 

Prinsip objektifitas mengharuskan seseorang bersikap adil, tidak 

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas 

dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dengan 

mempertahankan objektifitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi 

tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.  

Pusdiklatwas, BPKP (2008) menyatakan objektivitas sebagai 

bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. 
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Dalam penelitian Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah melakukan 

penelitian tentang pengaruh objektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

dan hasilnya positif signifikan. Semakin tinggi obyektifitas auditor, maka 

semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010) bahwa objektifitas berpengaruh 

positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Dengan 

demikian, semakin objektif auditor, maka semakin baik kualitas hasil audit 

yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektifitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. 

Menurut uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah :  

H2 : objektifitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  

    kualitas hasil audit. 

2. 3. 3. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit  

Menurut Loehoer (2002), pengalaman merupakan akumulasi 

gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi 

secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan 

penginderaan. Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan 

komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat 

vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks. 
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Auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam 

profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis 

dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens, Alvin 

A, Randal J.E dan Mark S.B, 2004). Pengalaman kerja memberikan dampak 

pada setiap pengambilan keputusan dalam pekerjaannya yang diharapkan 

dapat memberikan keputusan yang tepat. Hal tersebut menyatakan bahwa 

semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas 

hasil audit yang dihasilkan olehnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty. (2009) 

menyatakan bahwa pengalamn kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

kualitas hasil audit. Hal itu di dukung juga oleh Mabruri dan Winarna (2010) 

dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman 

kerja seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas hasil audit yang 

dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang 

akan diuji adalah :  

H3 : Pengalaman kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  

    kualitas hasil audit. 
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2. 3. 4. Pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit 

Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung 

dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. 

Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak perbedaan (deviasi) antara 

kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencatatan akuntansi dengan kriteria 

yang telah di standarkan. 

Brown dan Staner (1983), menyatakan bahwa perbedaan pengetahuan 

di antara auditor akan berpengearuh terhadap cara auditor menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa 

menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut Cloyd (1997) menemukan bahwa besarnya usaha seseorang 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki. Hasil penelitian yang dilakukan Mabruri dan 

Winarna (2010) sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mardisar dan Sari 

(2007)  menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap 

kualitas hasil audit. Semakin tinggi pendidikan seorang auditor, dengan 

demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) 

mengenai bidang yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui berbagai 

masalah secara lebih mendalam, maka akan semakin baik hasil kualitas audit 

yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 
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pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang 

akan diuji adalah :  

H4 : Pengetahuan auditor memiliki pengaruh positif signifikan  

    terhadap kualitas   hasil audit. 

2. 3. 5. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit  

Integritas merupakan kualitas yang menimbulkan kepercayaan 

masyarakat dan sebagai pedoman bagi anggota audit melakukan uji keputusan 

atas pekerjaannya sesuai standar Kode Etik. Wibowo (2006) mengemukakan 

integritas auditor menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi 

pengandalan atas keputusan mereka. Teori atribusi digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit internal. 

Integritas merupakan faktor internal yang mempengaruhi kualitas hasil audit.  

Auditor melaksanakan tugas pemeriksaan menjunjung integritas, 

maka hasil audit yang dilaksanakannya akan berkualitas. Integritas 

mengharuskan auditor menjalankan segala tugas didasarkan atribut internal 

dengan menjunjung azaz kejujuran, tidak mencederai prinsip pada batasan-

batasan obyek pemeriksaan yang disepakati, serta dapat mengalahkan 

kepentingan diri pribadi.  Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty. (2009) 

menguji pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit dan hasilnya tidak 

signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mabruri dan 
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Winarna (2010) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif 

signifikan antara integritas dengan kualitas hasil audit.ika auditor memiliki 

integritas yang baik, maka kualitas audit dapat dicapai. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah : 

H5 : Integritas auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. 

2. 3. 6. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit  

Tetlock (1987) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk 

dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan-tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya 

sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan 

pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang 

dilakukannya. 

Cloyd (1997), Tan & Allison (1999) melihat ada tiga indikator yang 

dapat digunakan untuk mengkur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa 

besar motivasi mereka untuk meneyelesaikan pekerjaan tersebut. Kedua, 

seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan 

diperiksa oleh atasan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan Sari (2007), memberikan 

bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki hubungan positif dengan kualitas 
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hasil kerja dengan kompleksitas tugas yang rendah, sedangkan untuk 

kompleksitas tugas yang tinggi, akuntabilitas tidak memiliki hubungan yang 

positif terhadap kualitas hail kerja. Berdasarkan pernyatan tersebut, maka 

hipotesis yang akan diuji adalah :  

H6 : Akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
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