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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan judul yang akan diteliti tentang Pengaruh Independensi 

dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Fee Audit sebagai 

Variabel Moderasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Priyambodo (2018) menggunakan KAP 

yang berada di kota Yogyakarta sebagai objek penelitian. Variabel independen 

yang diteliti adalah kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan 

akuntabilitas, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah kualitas audit. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan akuntabilitas 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman 

kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhsin dan Yunita (2018) menggunakan 

KAP yang berada di Jawa Timur berjumlah 42 sebagai objek penelitian. 

Variabel independen yang diteliti adalah size KAP dan fee audit, sedangkan 

variabel dependen yang diteliti adalah kualitas audit. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa size KAP dan fee audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017) 

menggunakan KAP yang berdomisili di kota Medan sebagai objek penelitian 

dengan responden seluruh akuntan publik yang bekerja pada KAP tersebut. 

Variabel independen yang diteliti adalah fee audit, pengalaman kerja, dan 

independensi serta variabel dependen yang diteliti adalah kualitas hasil kerja 

auditor. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee audit dan pengalaman kerja 

berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan 

independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Alfiati (2017). Objek penelitian yang digunakan adalah KAP 

yang ada di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 31 KAP dan 113 Auditor 

sebagai respondennya. Variabel independen yang diteliti adalah etika auditor, 

skeptisisme auditor, dan kompetensi auditor, sedangkan variabel dependen yang 

diteliti adalah kualitas audit. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor, 

skeptisisme auditor, dan kompetensi auditor secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi 
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dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan fee audit sebagai variabel 

moderasi. Objek penelitian dan lokasi penelitian juga berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Objek penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan 

diantaranya di kota Surakarta, Provinsi Sumatera Barat, Medan, Inspektorat 

Jendral Kementrian Keuangan, maka penelitian ini menggunakan objek 

penelitian KAP yang berada di provinsi DIY. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan 

adalah sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih sebagai 

prinsipal meminta pihak lain yaitu sebagai agen untuk mengerjakan 

pekerjaan atas nama prinsipal dengan pendelegasian wewenang membuat 

keputusan kepada agen. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan kepentingan antara investor sebagai pihak prinsipal dengan 

manajemen perusahaan sebagai pihak agen. Pihak investor mempunyai 

kepentingan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang sebanyak 

mungkin demi kesejahteraan pihak investor. Sedangkan pihak manajemen 

mempunyai kepentingan bahwa performa perusahaan harus terlihat baik 

dan kinerja manajemen akan dianggap baik pula, sehingga bisa 

mendapatkan pengakuan yang baik dari investor serta insentif berupa 

bonus. 
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Permasalahan selanjutnya adalah prinsipal dan agen memiliki 

informasi yang asimetris terkait kondisi perusahaan, terutama kondisi 

keuangannya. Asimetri informasi terjadi karena manajemen (agen) 

memiliki informasi lebih banyak dari pada investor (prinsipal) (Suad, 

2000). Artinya baik kuantitas maupun kualitas informasi yang dimiliki 

antar 2 pihak berbeda. Manajemen memiliki informasi yang lebih akurat 

terkait informasi kondisi perusahaan. Maka dari itu investor tentu 

memerlukan pihak ketiga yaitu auditor atau KAP yang bertujuan untuk 

menguji kemudian memberikan opini terkait informasi keuangan 

perusahaan yang diterbitkan oleh manajemen, terkait apakah informasi 

tersebut benar, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku ataukah 

informasi tersebut terdapat kesalahan dan error yang dilakukan oleh 

manajemen. Untuk dapat memberikan opini yang berguna bagi pihak yang 

berkepentingan, auditor dituntut harus memiliki kualitas yang baik. 

Kualitas tersebut diantaranya meliputi independensi dan kompetensi. 

 

2.2.2. Independensi Auditor 

Independensi auditor merupakan sikap tidak memihak kepada 

kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

yang dibuat oleh pihak manajemen. Dimana auditor mempunyai 

kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada manajemen, tetapi juga 
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terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan, seperti: kreditor, 

pemilik maupun calon pemilik (Kasidi, 2007). 

Menurut Arens (2012) Independensi dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga aspek, yaitu: (1) Independen dalam fakta (independence in 

fact) Independensi dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, 

yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam 

melakukan penugasan audit. (2) Independen dalam penampilan 

(independence in appearance) Independen dalam penampilan adalah 

independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara 

auditor dengan klienya. (3) Independen dari keahlian atau kompetensinya 

(independence in competence). Independensi dari sudut keahlian 

behubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. 

 

2.2.3. Kompetensi Auditor 

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Dalam 

pelaksanaan audit, auditor berkewajiban untuk menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu setiap auditor 

wajib untuk memiliki kemahiran profesionalitas dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugasnya atau biasa disebut sebagai kompetensi auditor. 
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Kompetensi adalah kemampuan serta pengalaman yang dimiliki 

oleh seorang auditor dalam memahami kriteria dan untuk menemukan 

berbagai bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan yang kuat (Priyambodo, 2018). Dalam prakteknya kompetensi 

sering ditunjukkan dengan pengakuan resmi seperti kecerdasan partner 

dan penerimaan konsensus seperti pengakuan terhadap seorang spesialis 

(Alfiati, 2017). 

 

2.2.4. Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah probabilitas (kemungkinan) dimana seorang 

auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran yang dilakukan oleh klien (De Angelo, 1981). Sedangkan 

Alfiati (2017) mendefinisikan bahwa kualitas audit adalah pemeriksaan 

yang dilakukan sesuai standar, sehingga auditor diharapkan mampu 

mengungkap dan melaporkan apabila terdapat penyimpangan yang 

dilakukan oleh kliennya.  

Menurut Priyambodo (2018) indikator kualitas audit ada 6 yaitu: 

pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas 

industri klien, taat pada standar umum, keterlibatan pimpinan KAP, dan 

adanya keterlibatan komite audit. Namun menurut Muhsin dan Yunita 

(2018) ada 12 atribut atau indikator kualitas audit yang 6 diantaranya sama 

dengan indikator menurut Priyambodo (2018). Tambahan 6 indikatornya 
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yaitu: independensi, sikap hati-hati, komitmen yang kuat terhadap kualitas 

audit, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang 

tinggi, dan tidak mudah percaya. 

 

2.2.5. Fee Audit 

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Fee audit dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi, dimana 

variabel fee audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

Menurut De Angelo (1981) pengertian fee audit adalah pendapatan 

(fee) yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor 

dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan klien (client size), 

kompleksitas audit yang dihadapi auditor (audit complexity), risiko audit 

yang dihadapi auditor (audit risk), dan reputasi kantor akuntan publik 

yang melakukan jasa audit (The Big 4 Auditors). 

Menurut Hartadi (2019), fee audit adalah pendapatan (fee) yang 

besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam 

penugasan audit, seperti keuangan klien (financial of client), ukuran 

perusahaan klien (client size), ukuran auditor atau KAP (The Big 4 

Auditors), keahlian yang dimiliki auditor mengenai industri (industry 
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expertise), efisiensi teknologi yang dimiliki auditor (technological 

efficiency of auditors). 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Independensi Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit 

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat 

penting untuk profesi akuntan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 

1 ayat dua menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan 

integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. 

Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan 
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tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. 

Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa 

dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan 

pribadinya. 

Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi akan 

membuat kualitas audit semakin tinggi karena dengan sikap 

independensinya, seorang auditor akan mempertahankan integritas, 

bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, serta akan 

bertindak secara adil tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun 

sehingga dengan hasil pemeriksaan yang berkualitas akan membantu para 

pemangku kepentingan dalam menetukan keputusan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Imron et al. (2017), Dwi (2017) dan Intan et al. (2018) 

menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.4.2. Fee Audit Mempengaruhi Interaksi Antara Independensi Auditor 

Dengan Kualitas Audit 

Independensi adalah sikap yang wajib dimiliki seorang auditor 

agar terhindar dari kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas, maka 

dari itu agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap 
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independen dari akuntan publik. Auditor yang independen tidak akan 

mudah terpengaruh terhadap hal apapun diluar objek yang diaudit, selain 

itu auditor yang menjunjung tinggi independensi dalam bekerja akan 

memiliki citra baik yang menyebabkan KAP mempunyai kredibilitas. 

Sikap yang seperti itu akan menarik perhatian klien untuk menggunakan 

jasa audit dari auditor karena mampu bersikap independen. Jika klien 

sudah menggunakan jasa audit maka auditor tentunya akan mendapatkan 

fee sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya. Oleh karena itu dengan 

tingginya fee yang diterima oleh auditor berarti tugas dan tanggungjawab 

pekerjaan auditor semakin besar sehingga auditor dituntut untuk 

meningkatkan independensi dalam pemeriksaannya agar hasil audit yang 

nantinya akan digunakan oleh para pemangku kepentingan menjadi lebih 

berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Intan et al. (2018), Wardhani 

dan Astika (2018), dan Prabhawanti dan Widhiyani (2018) menyatakan 

bahwa fee memperkuat hubungan antara independensi auditor terhadap 

kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H2: Fee audit mempengaruhi positif hubungan antara independensi 

auditor dengan kualitas audit 
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2.4.3. Kompetensi Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit 

Tugas seorang auditor adalah memberikan opini yang akurat 

terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

kemudian laporan keuangan yang telah diaudit akan digunakan oleh para 

pemegang. Mengacu pada teori keagenan bahwa terjadi konflik 

kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen 

sebagai agen. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi terkait aktivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya, tentu dengan harapan aktivitas 

manajemen tersebut sesuai dengan kehendak para pemegang saham dan 

memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Hal ini menuntut 

auditor untuk mampu memberikan opini yang berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan tersebut. 

Untuk dapat memberikan opini yang berguna bagi pengguna 

informasi, auditor harus memiliki kompetensi. Kompetensi berkaitan 

dengan keahlian dan pengalaman auditor dalam melakukan audit. Hal 

tersebut menunjukkan auditor yang memiliki keahlian yang baik dan 

memiliki pengalaman yang banyak, maka ia akan lebih memiliki kepekaan 

terhadap kesalahan yang dilakukan oleh klien. Auditor yang lebih 

memiliki kepekaan terhadap kesalahan klien akan mampu menghasilkan 

kualitas audit yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian Dwi (2017), 

Imansari et al. (2017), dan Sukriah, Akram, dan Inapty (2018). 
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Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.4.4. Fee Audit Mempengaruhi Interaksi Antara Kompetensi Auditor 

Dengan Kualitas Audit 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kompetensi auditor 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit, yang artinya 

akuntan mempunyai kewajiban untuk memiliki kemampuan, keahlian 

serta pengalaman untuk mampu melaksanakan prosedur pemeriksaan 

secara professional. Auditor dengan fee audit yang tinggi tentu akan 

melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan 

klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada 

laporan keuangan klien dapat terdeteksi (Imansari et al., 2017). Oleh 

karena itu fee audit yang lebih tinggi akan menuntut auditor untuk lebih 

memiliki kompetensi profesional sehingga hasil pemeriksaan menjadi 

lebih berkualitas dan juga hal ini akan memudahkan para pemangku 

kepentingan dalam menentukan keputusan. Diperkuat dengan penelitian 

Intan et al. (2018), Wardhani dan Astika (2018), dan Ansar (2019) yang 

mengatakan bahwa fee audit mempengaruhi secara positif hubungan 

antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian 
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diatas dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H4: Fee audit mempengaruhi positif hubungan antara kompetensi 

auditor dengan kualitas audit   


