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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) Teori Keagenan (Agency Theory) 

menjelaskan hubungan antara agen (manajemen) suatu perusahaan dengan 

prinsipal (pemilik perusahaan). Prinsipal disebut sebagai pihak yang melakukan 

evaluasi terhadap informasi sedangkan agen adalah pihak yang mengambil 

keputusan. Di dalam hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu 

kontrak dimana satu orang atau lebih (yaitu prinsipal) memerintah orang lain 

(yaitu agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi 

wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang 

terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan 

meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Berdasarkan 

laporan tersebut prinsipal menilai kinerja manajemen. Tetapi yang acapkali terjadi 

adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat 

laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi 

atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat 

laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih reliabel (dapat dipercaya) 

diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu 

auditor independen. 
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Teori keagenan membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami 

konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Prinsipal selaku 

investor bekerja sama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau 

manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan 

adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam 

laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus dapat mengevaluasi 

kinerja agen (manajer) sehingga akan menghasilkan informasi relevan yang 

berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan rasional untuk 

investasi.  

Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat 

auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan ekonomis. Keputusan ekonomis pengguna laporan auditor 

diantaranya adalah memberi kredit atau pinjaman, investasi, merger, akuisisi, dan 

lain sebagainya. Pengguna informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai 

informasi yang disediakan oleh auditor yang kredibel. Auditor yang kredibel 

dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi, karena 

dapat mengurangi asimetris informasi antara pihak manajemen dengan pihak 

pemilik. 

 

2.1.2 Kualitas Audit 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan 

menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan 
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keuangan. Para penggguna laporan keuangan terutama para pemegang saham 

akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh 

auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti 

auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting harus 

dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan. 

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam 

menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik 

akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di 

Indonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam 

melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia 

dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk 

memenuhi kepentingan pribadinya. Akuntan publik atau auditor independen 

dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut 

Simamora (2002) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi.  

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam 

semua kegiatan yang dilakukannya. 

2. Kepentingan publik. 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan 

komitmen atas profesionalisme. 
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3. Integritas. 

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas 

setinggi mungkin. 

4. Objektivitas. 

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan 

pengetahuan dan ketrampilan profesional. 

6. Kerahasiaan. 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama 

melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan 

informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional. 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang 

baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

8. Standar Teknis. 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan 

standar profesional yang relevan. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses 

untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan 

para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan 
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pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan 

terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada 

laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan 

penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu 

auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi 

ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. 

 Sampai saat ini masih sulit untuk mengukur kualitas audit secara objektif. 

Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemungkinan dimana auditor 

akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor 

sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. 

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. 
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2.1.3 Kompetensi  

Kompetensi adalah Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam 

Gunawan (2012) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari 

seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-

aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, pengetahuan dan 

ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan 

tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Saifudin (2004) mendefinisikan bahwa 

seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya 

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif,dan sangat jarang atau tidak 

pernah membuat kesalahan. 

Karakteristik yang mendasari berarti kompetensi merupakan bagian dari 

kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat 

memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Penyebab terkait 

berarti bahwa kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. 

Acuan kriteria berarti bahwa kompetensi secara aktual memprediksi siapa yang 

mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, sebagaimana diukur oleh kriteria 

spesifik atau standar. Maka kompetensi dengan demikian merupakan sejumlah 

karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan cara-cara bertindak, 

berpikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang. 

 

2.1.4 Independensi  

Independensi dapat diartikan bahwa seorang auditor harus bersifat tidak 

mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan siapapun, serta jujur dalam 
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melaksanakan pekerjaannya. Independensi merupakan salah satu komponen etika 

yang harus dijaga oleh akuntan publik. 

Terdapat 4 hal yang yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu 

: (1) akuntan Publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, (2) 

mengaudit pekerjaan audit itu sendiri, (3) berfungsi sebagai manajemen atau 

karyawan dari klien, dan (4) bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. 

Akuntan publik akan terganggu independensinya apabila memiliki hubungan 

bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan klien (Elfarini, 2007 

dalam Tjun tjun dkk.,2012). 

Menurut Khadafi dkk. (2014:111) independensi berarti adanya kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan 

yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, 

tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta 

(independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan 

sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan 

(independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi 

ini.   

 

2.1.5 Pengalaman  

Knoers dan Haditono (1999) dalam Singgih dan Bawono (2010) 

mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran 

penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal 
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maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman 

akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan 

pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya.  

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 melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola 

berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Asih (2006: 12) dalam Bolang, Sondakh, Morasa (2013) mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.  

Pengalaman pada penelitian Singgih dan Bawono (2010) menggunakan 

tiga indikator yaitu : lamanya menjadi auditor, frekuensi pekerjaan pemeriksaan, 

dan pelatihan yang telah diikuti.  

a. Lamanya menjadi auditor  

Sesuai dengan jabatan dan masa kerja auditor di KAP, pengalaman auditor 

terus bertambah terutama dalam praktik audit. Auditor dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur karena pengalaman yang 

dimiliki.  
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b. Frekuensi pekerjaan pemeriksaan  

Auditor mengetahui prosedur audit seiring frekuensi mengaudit yang telah 

dilakukannya. Auditor paham karakter jenis perusahaan tertentu karena 

sering mengaudit jenis perusahaan tersebut. Auditor dapat mengurangi 

kesalahan pekerjaan karena telah terbiasa mengerjakannya.  

c. Pelatihan yang telah diikuti  

Untuk meningkatkan profesionalisme kerja, auditor selalu mengikuti 

perkembangan dunia bisnis mutakhir dan juga perkembangan dunia 

profesi audit melalui training (seminar, workshop, simposium, dan yang 

lainnya) baik yang diselenggarakan oleh kantor sendiri, organisasi profesi 

atau organisasi bisnis lainnya. Hasil dari training tentang ketentuan-

ketentuan baru dalam “prinsip akuntansi” dan “standar auditing”, auditor 

mempelajari, memahami, dan menerapkan dalam pekerjaan pemeriksaan. 

 

2.1.6 Obyektivitas 

Pusdiklatwas (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang 

dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, 

sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang 

dapat menunjang obyektifitas 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 

berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat 

mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) 
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dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang 

logis. 

 

2.1.7 Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas adalah sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Kurnia, Khomsiyah, dan Sofie (2014) melakukan penelitian terhadap 

kualitas audit dengan variabel independen kompetensi, independensi, tekanan 

waktu, dan etika auditor. Hasil dari penelitian Kurnia, et al,. (2014) mengatakan 

bahwa kompetensi, independensi, tekanan waktu, dan etika auditor berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Bolang, Sondakh, Morasa (2013) melakukan penelitian terhadap kualitas 

audit dengan variabel independen kompetensi, independensi, dan pengalaman. 

Hasil dari penelitian Bolang, et al,. (2014) mengatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan 

independensi dan pengalaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit dan mempunyai hubungan yang positif. 
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Agusti dan Pertiwi (2013) melakukan penelitian terhadap kualitas audit 

dengan variabel independen kompetensi, independensi, dan pengalaman. Hasil 

dari penelitian Agusti dan Pertiwi (2013) mengatakan bahwa kompetensi, 

independensi dan pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Gunawan (2012) melakukan penelitian terhadap kualitas audit dengan 

variable independensi, kompetensi profesionalisme, obyektifitas, dan integritas. 

Hasil dari penelitian Gunawan (2012) mengatakan bahwa independensi, 

kompetensi, dan integritas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

audit. Sedangkan profesionalisme dan obyektifitas berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit.  

Saripudin, Herawaty, dan Rahayu (2012) melakukan penelitian terhadap 

kualitas audit dengan variabel independen independensi, pengalaman, due 

professional care, dan akuntabilitas. Hasil dari penelitian Saripudin, et al,. (2012) 

mengatakan bahwa secara simultan independensi, pengalaman, due professional 

care, dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit.Secara parsialindependensi, pengalaman, dan akuntabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan due 

professional care tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Badjuri (2011) melakukan penelitian terhadap kualitas audit dengan 

variabel independensi, pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas. 

Hasil dari penelitian Badjuri (2011) mengatakan bahwa independensi dan 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 
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Sedangkan pengalaman dan due professional care tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

Secara ringkas kerangka konseptual dapat dilihat pada kerangka di bawah 

ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan 

tujuan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.4.1 Pengaruh  kompetensi terhadap kualitas audit 

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang 

baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Kompetensi 

auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan 

Kompetensi 

Independensi 

Pengalaman 

Obyektivitas 

Akuntabilitas

 Kompetisi

 Etika Profesi 

 Etika Profesi 
 

KUALITAS AUDIT 
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eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor 

yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai 

bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara 

lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor 

akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. 

Menurut lastanti (2005) dalam Agusti dan Pertiwi (2013) mengartikan 

keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi mempunyai dua faktor penting, yaitu 

pengetahuan dan pengalaman. Dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang 

tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Berdasarkan hasil 

penelitian maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

2.4.2 Pengaruh independensi terhadap kualitas audit 

Fearnley dan Page (1994) dalam Singgih dan Bawono (2010) mengatakan 

bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independen 

dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara 

prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manajer). Sedangkan menurut 

Christiawan (2002), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan 

publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban 

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga 

pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya. Dari 
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penelitian Alim dkk, (2007) menyatakan bahwa independensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pada variabel lain seperti, 

pengalaman kerja yang dikaitkan dengan kualitas audit, pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Saripudin dkk, (2012) menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun 

simultan. 

Dari  pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jika seorang auditor 

bersikap independen, maka ia akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap 

laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak 

manapun. Maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari 

sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas 

keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh 

semua pihak yang berkepentingan. Kesimpulannya adalah semakin tinggi 

independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin 

baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah : 

H2 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

2.4.3 Pengaruh  pengalaman terhadap kualitas audit 

Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan semakin 

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 
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yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit 

yang dihasilkan (Alim dkk, 2007).  

Pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, 

mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat 

menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Karena berbagai 

alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai 

faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah 

kualitas auditnya. Hasil penelitian Sukriah, dkk (2009) menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang dalam melakukan prosedur 

audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang 

mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan 

menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga 

dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa 

pemberian pendapat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga penelitian 

ini adalah 

H3 : Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualias audit. 

 

2.4.4 Pengaruh  Obyektivitas terhadap kualitas audit 

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 terus terjaga, maka 
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setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan 

(Gunawan, 2012). 

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektivitas dan 

dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektivitas auditor 

tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor 

jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar 

umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektivitas 

mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak 

mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektivitas 

auditor maka semakin baik kualitas audit (Sukriah, 2009). Berdasarkan hasil 

penelitian maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

2.4.5 Pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit  

Auditor harus selalu menjunjung tinggi akuntabilitas yaitu tanggung jawab 

yang besar kepada publik karena pada dasarnya mereka bekerja sebagai 

perwakilan masyarakat/publik. Singgih dan Icuk (2010) dalam Badjuri (2011) 

menyatakan jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi 

masyarakat dan bagi professinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa 

dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik- baiknya, maka ia akan memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan professinya tersebut. 

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 

mempertanggunggjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan 
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kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib 

untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi 

mereka sendiri agar senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan 

berusaha obyektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Singgih dan 

Bawono, 2010). Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


