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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu. Berikut ini 

merupakan uraian penelitian terdahulu beserta persamaan maupun perbedaan yang 

mendukung penelitian ini: . 

1. Stefani Fransiska (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi, independensi, dan fee audit terhadap kualitas audit. Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah kompetensi, independensi, dan fee audit 

(variabel independen) dan Kualitas Audit (variabel dependen). Sampel yang 

digunakan adalah semua auditor yang bekerja KAP Yogyakarta. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji regresi 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit sedangkan independensi dan fee 

audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Kompetensi, Independensi, dan Fee Audit digunakan sebagai variabel 

independen. 

b. Kualitas audit digunakan sebagai variabel dependen. 
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c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian sekarang menambahkan Audit Tenure, Pengalaman audit dan Time 

Budget Pressure sebagai variabel independen. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan KAP di Yogyakarta, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan KAP di Surabaya. 

2. A. A. I. Tirtamas Wisnu Wardhani dan Ida Bagus Putra Astika 

(2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi, akuntabilitas, dan independensi pada kualitas audit dengan etika 

auditor sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah Kompetensi, Akuntabilitas, dan Independensi (variabel independen), 

Kualitas Audit (variabel dependen), dan Etika Auditor (variabel moderasi). 

Sampel yang digunakan adalah 66 auditor yang bekerja KAP Bali. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis 

(MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan hasil pengujian instrumen dan asumsi 

klasik terpenuhi. Berdasarkan analisis yang dilakukan etika auditor memperkuat 

hubungan kompetensi dan akuntabilitas. Tetapi disisi lain etika auditor tidak 

mempengaruhi hubungan antara independensi pada kualitas audit. Hal ini bisa 

dikarenakan seorang auditor sedang mengalami konflik kepentingan dimana 

seorang auditor merasa khawatir akan kehilangan kliennya. 
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Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

b. Kompetensi dan Independensi digunakan sebagai variabel independen. 

c. Kualitas audit digunakan sebagai variabel dependen. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan Akuntabilitas (variabel independen), 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan Audit Tenure, Fee audit, 

Pengalaman audit, dan Time Budget Pressure sebagai variabel independen. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan KAP se-Indonesia, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan KAP di Surabaya. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan etika auditor sebagai variabel moderasi. 

3. Ichsan Satya Anugrah (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh time 

budget pressure, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit dengan 

menggunakan etika profesi sebagai variabel moderating. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah time budget pressure, kompetensi, dan 

independensi (variabel independen), kualitas audit (variabel dependen), dan etika 

profesi (variabel moderating). Sampel dalam  penelitian ini adalah auditor yang 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan, Batam dan Padang. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa time budget pressure 

berpengaruh terhadap kualitas audit, time budget pressure tidak berpengaruh 
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terhadap kualitas audit dengan etika profesi sebagai variabel moderasi, variabel 

kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, variabel kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika profesi sebagai variabel 

moderasi, variabel Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 

variabel Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika 

profesi sebagai variabel moderasi.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan time budget pressure, kompetensi, dan independensi sebagai 

variabel independen. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.  

b. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan auditor yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan, Batam dan Padang, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

4. I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus Putra 

Astika (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh Audit Tenure, fee audit, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan 

umur publikasi pada kualitas audit. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah Audit Tenure, fee audit, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur 
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publikasi (variabel independen) dan kualitas audit (variabel dependen). Sampel 

dalam  penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Tenure 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, fee audit berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan Audit Tenure dan fee audit sebagai variabel independen. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

b. Pada penelitian terdahulu rotasi auditor, spesialisasi auditor dan umur 

publikasi ditambahkan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian 

sekarang menambahkan independensi, kompetensi, pengalaman audit, dan 

time budget pressure sebagai variabel independen. 

5. Ajeng Citra Dewi (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Pengalaman, Kompetensi, Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika 
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Auditor sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah Pengalaman, Kompetensi, Independensi (variabel independen), kualitas 

audit (variabel dependen), dan etika profesi (variabel moderating). Sampel yang 

digunakan 41 auditor internal yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pengalaman audit, Kompetensi, dan Independensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit, dan Pengalaman audit, Kompetensi, dan Independensi dengan etika auditor 

sebagai variabel moderasi. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan Pengalaman audit, Kompetensi, dan Independensi sebagai 

variabel independen 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan auditor internal yang bekerja 

pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan etika auditor sebagai variabel moderasi. 

6. Dyah Ayu Trihapsari dan Indah Anisykurlillah (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Etika, 

Independensi, Pengalaman Audit, dan Disfungsional Audit (Premature Sign Off) 
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terhadap Kualitas audit. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Etika, 

Independensi, Pengalaman Audit, dan Disfungsional Audit (Premature Sign Off) 

(variabel independen) dan kualitas audit (variabel dependen). Sampel yang 

digunakan 41 auditor yang bekerja dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Etika dan Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit, Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 

Disfungsional Audit (Premature Sign Off) berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan Independensi dan Pengalaman audit sebagai variabel 

independen 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan auditor yang bekerja 

dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan RI Jawa Tengah, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

b. Pada penelitian terdahulu Etika dan Disfungsional Audit (Premature Sign Off) 

ditambahkan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang 
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menambahkan Audit Tenure, fee audit, kompetensi, dan time budget pressure 

sebagai variabel independen. 

7. Nastia Putri Pertiwi, Amir Hasan & Hardi (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

masa perikatan audit, spesialisasi industri KAP, reputasi KAP dan komite audit 

terhadap kualitas audit. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah masa 

Perikatan audit, Spesialisasi industri KAP, Reputasi KAP dan Komite audit 

(variabel independen), Kualitas audit (variabel dependen). Sampel yang 

digunakan adalah 92 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa perikatan audit dan 

spesialisasi industri KAP tidak perpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 

reputasi KAP dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari ketiga 

variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, hanya leverage yang 

berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan loss dan cash flow from operation 

tidak berpengaruh. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan masa perikatan audit sebagai variabel independen 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

 

 



20 

 

 

 

 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan 92 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2014, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

b. Pada penelitian terdahulu, selain menggunakan masa perikatan audit, 

penelitian juga menggunakan Spesialisasi industri KAP, Reputasi KAP dan 

Komite audit sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitan sekarang 

variabel independen yang ditambahkan adalah fee audit, independensi, 

kompetensi, pengalaman audit dan time budget pressure. 

8. Pandoyo (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan 

pengaruh antara kompetensi auditor, independensi auditor, pengalaman audit, 

budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kualitas audit dengan 

profesionalitas auditor sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah kompetensi auditor, independensi auditor, pengalaman 

audit, budaya organisasi dan kepemimpinan (variabel independen), kualitas audit 

(variabel dependen), dan profesionalitme auditor (variabel moderating). Sampel 

yang digunakan Kantor Akuntan Publik di Malaysia dengan responden sebanyak  

25 auditor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode eksplorasi dan alat analisis data nya menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kompetensi auditor, independensi auditor, pengalaman audit, budaya organisasi 

dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan 
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profesionalisme auditor sebagai variabel moderasi . Hal ini menunujukkan bahwa 

profesionalisme auditor mampu mempengaruhi kualitas audit, semakin tingi 

profesionalisme maka semakin tinggi pula hasil dari kualitas audit. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan, Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman audit sebagai 

variabel independen 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan profesionalisme auditor sebagai variabel 

moderasi. 

b. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan KAP di Malaysia, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

c. Pada penelitian terdahulu menambahkan budaya organisasi dan kepemimpinan 

sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

audite tenure, fee audit, dan time budget pressure sebagai variabel 

independennya. 

9. Susmiyanti, Diana Rahmawati (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Fee 

audit, time budget pressure, dan kompleksitas tugas terhadap kualitas audit 

dengan pengalaman audit sebagai variabel moderating. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah Fee audit, time budget pressure, dan kompleksitas 
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tugas (variabel independen), kualitas audit (variabel dependen), dan pengalaman 

audit (variabel moderating). Sampel yang digunakan adalah 113 auditor yang 

bekerja pada KAP di Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teknik analisis  data  yang digunakan adalah teknik analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fee audit berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit, time budget pressure, dan kompleksitas tugas 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan pengalaman auditor tidak 

berpengaruh positif terhadap Fee audit, time budget pressure, dan kompleksitas 

tugas terhadap kualitas audit.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan Fee audit, time budget pressure, dan kompleksitas tugas 

sebagai variabel independen. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan pengalaman audit sebagai variabel 

moderasi. 

b. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan 113 auditor yang bekerja pada 

KAP di Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang menggunakan auditor 

yang bekerja di KAP Surabaya. 
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10. William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiartha (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendapatkan bukti 

empiris tentang pengaruh independensi, pengalaman audit, due profesional care, 

dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit auditor  Kantor Akuntan Publik  

di Denpasar. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah independensi, 

pengalaman audit, due profesional care, akuntabilitas (variabel independen) dan 

kualitas audit (variabel dependen). Sampel yang digunakan Auditor pada 9 KAP 

di Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda, uji kelayakan model dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Independensi, pengalaman  kerja, akuntabilitas dan due 

profesional berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit  auditor  KAP di  

Denpasar.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan independensi dan pengalaman audit sebagai variabel 

independen. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan due profesional care dan akuntabilitas 

sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

Audit Tenure, Fee audit, dan time budget pressure sebagai variabel 

independen.  
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c. Partisipan penelitian terdahulu menggunakan 9 KAP di Denpasar, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan auditor yang bekerja di KAP Surabaya. 

11. Ni Putu Piorina Fortuna Sari dan I Wayan Ramantha (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas 

audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang diukur melalui sikap skeptisme, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi seorang auditor. Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah sikap skeptisme, pengalaman audit, 

kompetensi, dan independensi (variabel independen) dan kualitas audit (variabel 

dependen). Sampel yang digunakan adalah 36 auditor di Badan Pemeriksa 

Keuangan RI di Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap 

skeptisme, kompetensi, dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, dan pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. 

b. Pengalaman audit, Kompetensi, dan Independensi digunakan sebagai variabel 

independen. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Pada penelitian terdahulu skeptisme ditambahkan sebagai variabel 

independen, sedangkan penelitian sekarang menambahkan Audit Tenure, Fee 

audit dan time budget pressure sebagai variabel independen. 
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b. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah 36 auditor di Badan 

Pemeriksa Keuangan RI di Bali, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

KAP di Surabaya. 

12. Steven F. Cahan & Jerry Sun (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengalaman 

audit terhadap fee audit dan kualitas audit. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah pengalaman audit (variabel independen), fee audit dan kualitas 

audit (variabel dependen). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang 

terdaftar baik di Bursa Efek Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen untuk tahun 2007 

hingga 2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman audit 

berpengaruh positif terhadap fee audit, dan pengalaman audit berpengaruh positif 

pula terhadap kualitas audit. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu: 

a. Kualitas audit digunakan sebagai variabel dependen. 

b. Pengalaman audit digunakan sebagai variabel independen. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel 

independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu: 

a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan pengalaman audit sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menambahkan Audit 

Tenure, Fee audit, Independensi, Kompetensi, dan time budget pressure 

sebagai variabel independen. 



26 

 

 

 

 

b. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen untuk tahun 2007 hingga 

2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan KAP di Surabaya. 

Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN 

No Peneliti Y 
X 

TBP IND FA KOM PA AT 

1 
Stefani Fransiska 

Lele Biri  

K 

U 

A 

L 

I 

T 

A 

S 

 

A 

U 

D 

I 

T 

 

 TB+ TB B   

2 

A. A. I. Tirtamas 

Wisnu Wardhani, 

Ida Bagus Putra A  

 TB  B+   

3 Ichsan Satya A.  B+ B+  TB   

4 

I Gusti Ngurah 

Indra 

Pramaswaradana 

dan Ida Bagus 

Putra Astika  

  B+   B- 

5 Ajeng Citra Dewi   B+  B+ B+  

6 

Dyah Ayu 

Trihapsari dan 

Indah 

Anisykurlillah 

 TB   B+  

7 

Nastia Putri 

Pertiwi, Amir 

Hasan & Hardi 

     TB 

8 3 Pandoyo  B  B B  

9 
Susmiyanti, 

Diana Rahmawati 
B-  B+    

10 

William Jefferson 

Wiratama, Ketut 

Budiartha 

 B+   B+  

11 

Ni Putu Piorina 

Fortuna Sari dan I 

Wayan Ramantha 

 B+  B+ TB  

12 
Steven F. Cahan 

& Jerry Sun 
    B+  

 

Ket : 

B = Berpengaruh   PA = Pengalaman Audit 

TB = Tidak Berpengaruh   AT = Audit Tenure  

IND = Independensi   FA = Fee Audit 

TBP = Time Budget Pressure KOM = Kompetensi  
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2.2 Landasan Teori 

Pada bab ini membahas mengenai uraian dari teori-teori yang menjadi 

dasar dan pendukung dalam penelitian ini.  

2.2.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi menurut Fritz Heider (1958) dalam Halifah & Dwirandra 

(2018) menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan atau usaha yang 

dilakukannya (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar, misalnya situasi 

atau keadaan tertentu yang memaksa individu untuk melakukan perbuatan tertentu 

(faktor eksternal). Teori atribusi ini digunakan oleh setiap individu untuk 

menjelaskan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain serta untuk 

menjelaskan respons seseorang terhadap suatu kejadian dengan mengetahui alasan 

yang mendasari.  

Penelitian ini dikaitkan dengan teori atribusi karena prilaku yang 

dimiliki auditor tersebut akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

Variabel yang dilandasi teori ini berdasarkan faktor internal adalah Independensi, 

Kompetensi, Pengalaman. Sedangkan, Fee audit dan Time Budget Pressure 

merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas audit.  

2.2.2 Teori Kepatuhan 

Menurut Taylor (2006:266) dalam Astuti (2014), kepatuhan adalah 

suatu usaha untuk memenuhi permintaan orang lain atau tindakan dilakukan 

berdasarkan keinginan orang lain dan melakukan suatu hal yang diminta oleh 

orang lain. Kepatuhan ini mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons 
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terhadap permintaan yang diterima. Kepatuhan muncul bukan karena adanya 

keinginan dari individu untuk menyesuaikan diri terhadap suatu aturan, tetapi 

lebih didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan inginkan.  

Audit Tenure dalam penelitian ini dilandasi dengan teori kepatuhan, 

dimana pada teori ini terdapat suatu aturan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan 

oleh seorang auditor, meskipun aturan yang akan dipatuhi tidak sesuai dengan 

keinginan auditor terutama terkait masalah keuntungan ekonomi. Aturan 

mengenai lama perikatan ini telah diatur dan disahkan dalam Peraturan 

Pemerintah No 20 tahun 2015 yang berlaku pada tanggal 06 April 2015 

menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan lagi untuk KAP, namun hanya berlaku 

untuk Akuntan Publik yaitu selama lima tahun buku berturut-turut. 

2.2.3 Kualitas Audit 

Menurut Tandiontong (2016: 80), kualitas audit dimaknai sebagai 

kemungkinan dari auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan 

atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi dari klien yang 

diaudit, atau dapat diartikan bahwa kemungkinan yang terjadi dimana seorang 

akuntan publik nantinya akan menemukan serta melaporkan salah saji material 

dalam laporan keuangan klien yang sedang diaudit. Untuk mendapatkan kualitas 

audit yang baik, maka dalam pemberian jasa auditnya seorang akuntan publik 

harus melaksanakan pemeriksaan secara sistematis, bermutu, hasil yang didapat 

sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan diawal, dan 

mengimplementasikan etika profesi dan standar-standar secara efektif dan sesuai 

dengan tujuan. Karena, berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit 
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yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan 

atau standar pengauditan yang berlaku.  

Kualitas audit dapat meningkat ketika auditor dapat bersikap 

independen, kompeten, jujur, serta dapat menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan teliti sehingga memungkinkan auditor untuk memperoleh 

keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Kualitas audit ini 

merupakan suatu hal yang penting untuk dipertahankan oleh para auditor, karena 

jika seorang auditor dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional maka 

audit yang dihasilkan nantinya juga akan berkualitas, sehingga informasi yang 

disampaikan dalam laporan auditan tersebut membawa dampak yang baik bagi 

pihak yang berkepentingan. Menurut Efendy (2010), terdapat beberapa faktor  

yang menjadi indikator dari kualitas audit antara lain: 

1. Hasil laporan audit mudah dipahami, 

2. Pemahaman terhadap sistem informasi klien,  

3. Deteksi salah saji,  

4. Kepatuhan terhadap SOP, 

5. Kesesuaian dengan standar umum yang berlaku,  

6. Sikap kehati-hatian. 

2.2.4 Audit Tenure 

Audit Tenure adalah masa perikatan yang terjalin antara auditor dengan 

klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor 

dengan klien (Pertiwi, dkk. 2016). Tenure KAP diukur dengan menghitung berapa 
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lama KAP telah melakukan perikatan dengan klien dengan batas regulasi yang 

telah ditentukan. Masa perikatan menjadi permasalahan ketika masa perikatan 

audit yang dilakukan oleh auditor terhadap kliennya terlalu singkat dan terlalu 

lama karena dapat mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan.  

Masa perikatan audit dibagi menjadi tiga kategori, kategori pertama 

adalah pendek, yaitu dua sampai tiga tahun, kategori kedua adalah medium atau 

sedang yang panjang perikatannya empat sampai delapan tahun, dan kategori 

ketiga adalah panjang, yaitu lebih dari delapan tahun terkait perikatan yang dijalin 

oleh auditor dengan klien. Masa perikatan dapat berdampak pada kinerja auditor 

pada perusahaan klien, karena dikhawatirkan akan timbul ancaman yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit  seperti sikap dan objektifivitas yang seharusnya 

netral. Menurut Wijiastuti (2012) terdapat indikator dari Audit Tenure antara lain: 

1. Hubungan istimewa, 

2. Sikap netral, 

3. Lama hubungan yang terjalin. 

2.2.5 Fee audit 

Fee audit merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah 

melaksanakan jasa auditnya, atau suatu biaya yang ditanggungkan akuntan publik 

kepada klien atas jasa yang akan diberikan terkait pemberian opini atas laporan 

keuangan yang diaudit. Menurut Wanous, dkk. (1983) dalam Fachruddin & 

Handayani (2017), mendefinisikan Fee audit merupakan salah satu faktor seorang 

auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerimaan Fee audit yang tinggi 

dapat merencakan kualitas audit yang tinggi pula dibandingkan dengan 
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penerimaan  fee audit yang lebih rendah dari klien. Auditor cenderung akan 

menghindari klien yang berisiko tinggi. Namun, jika auditor menerimanya maka 

ia akan mendapatkan fee audit yang lebih tinggi, karena peningkatan fee tersebut 

akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Tandiontong, 2016: 177). 

Alasan mengapa fee audit tinggi mendapatkan kualitas audit yang tinggi pula 

karena auditor akan melaksanakan audit dengan upaya yang lebih besar untuk 

menemukan bukti yang memadai sebelum memberikan opini terhadap laporan 

keuangan yang diaudit.  

Penetapan fee audit ini merupakan suatu hal penting yang harus 

didiskusikan atau dibicarakan diawal perikatan dengan klien (pemberi kerja) 

tentunya dengan menetapkan kebutuhan dari klien, tugas dan tanggung jawab 

menurut hukum, karena jika pada saat ditengah perikatan imbalan yang diberikan 

oleh klien menimbulkan permasalahan dampaknya akan berpengaruh atau bahkan 

merusak dari kredibilitas auditor serta kinerja yang akan diberikan oleh auditor 

tidak akan maksimal. Fee audit dibagi menjadi dua kategori yaitu fee audit dan 

non fee audit, fee audit adalah total fee (imbalan) yang dibayarkan kepada auditor 

untuk melaksanakan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan, sedangkan 

non fee audit adalah fee (imbalan) yang diterima oleh seorang akuntan publik 

sebagai hasil dari permintaan jasa diluar jasa audit yang diberikan oleh auditor 

biasanya, seperti permintaan pemberian layanan/jasa perpajakan, jasa penyiapan 

catatan dan laporan keuangan, serta pemberian layanan/jasa audit internal. 

Menurut Nor (2012), faktor yang menjadi indikator dari fee audit antara lain: 
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1. Risiko penugasan,  

2. Kompleksitas jasa yang diberikan,  

3. Struktur biaya KAP. 

2.2.6 Independensi 

Seorang akuntan publik penting untuk mempertahankan sikap 

independensinya karena jika seorang akuntan publik sudah tidak dipercaya oleh 

klien ataupun masyarakat maka jasa auditor tersebut tidak akan digunakan lagi. 

Independensi merupakan suatu sikap mental yang ada pada diri seseorang auditor 

yang harus dipertahankan agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam 

pengambilan keputusan terkait pemberian opini pada jasa audit yang telah 

dilakukan. Menurut kode etik seksi 290 dalam Jusup (2014: 139), Independensi 

mewajibkan auditor untuk bersikap independen dalam pemikiran (sikap mental 

mengenai pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu 

pertimbangan profesionalnya sehingga auditor bertindak objektif serta 

menerapkan skeptisisme profesional) dan independen dalam penampilan (sikap 

yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak yang 

memiliki pengetahuan terkait semua informasi yang dapat meragukan integritas, 

objektivitas, atau skeptisme profesional dari tim assurance, KAP, atau jaringan 

KAP). 

Seorang auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. 

Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, namun juga kepada  kreditur dan pihak lain yang meletakkan 

kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Jika auditor tidak dapat 
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mempertahankan sikapnya tersebut akan menyebabkan masyarakat tidak akan 

percaya terhadap hasil audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut sehingga 

masyarakat tidak akan meminta bantuan jasa pengauditan kepada pihak akuntan 

publik ataupun KAP tersebut. Auditor juga harus dapat menjaga Independensi 

dalam penampilan, artinya suatu kesan yang diberikan masyarakat terhadap 

seorang auditor yang mengharuskan auditor tersebut selalu  bersikap independen. 

Menurut Sukriah, dkk (2009), terdapat faktor yang mempengaruhi Independensi 

antara lain: 

1. Independensi penyusunan program, 

2. Independensi pelaksanaan pekerjaan, 

3. Independensi pelaporan. 

2.2.7 Kompetensi 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh 

sikap kerja yang dituntut oleh profesinya (Wibowo, 2016: 271). Auditor yang 

memiliki pengetahuan memadai akan lebih mudah memahami berbagai masalah 

secara lebih mendalam dan mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin 

kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Kompetensi dapat dilihat dari 

bagaimana seorang auditor tersebut melakukan proses pekerjaannya hingga 

penyelesaian terkait hasil yang diperoleh selama proses audit tersebut. Auditor 

yang memiliki kompetensi yang baik akan dapat mempengaruhi karir serta 

efektivitas dalam penyelesaian auditnya. Selain itu, kompetensi berkaitan dengan 
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pendidikan dan pengalaman memadai yang harus dimiliki oleh akuntan publik 

dalam bidang auditing dan akuntansi.  

Auditor dituntut untuk memiliki kompetensi dan memiliki 

keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, dan sangat 

jarang atau tidak pernah melakukan kesalahan. Karena, audit yang berkualitas 

sangat penting untuk menjamin auditor dalam memenuhi tanggungjawabnya 

kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang 

mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. Kompetensi ini 

juga merupakan suatu aspek pribadi dari dalam diri seseorang yang 

memungkinkan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal. Menurut Efendy 

(2010), terdapat faktor yang mempengaruhi Kompetensi, antara lain: 

1. Pengetahuan standar akuntansi dan auditing, 

2. Peningkatan Keahlian. 

2.2.8 Pengalaman audit  

Pengalaman audit (audit experience) dapat diukur dari jenjang jabatan 

dalam struktur tempat auditor bekerja, banyaknya frekuensi melakukan audit 

kepada klien, keahlian  auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-

pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang 

berhubungan dengan pengalaman auditor akan berkaitan dengan tingkat ketelitian 

auditor.  

Pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan seiring 

bertambahnya pengalaman dalam melakukan tugas audit pada klien. Pengalaman 

yang semakin banyak diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas auditor 
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dalam membuat keputusan yang berakibat pada kualitas audit yang dihasilkan. 

Menurut Mulyadi (2010) dalam Hakim & Esfandari (2015) mendefinisikan 

pengalaman auditor yaitu “seorang auditor harus berpengalaman dalam penugasan 

auditnya, serta telah menempuh pendidikan formal, karena pengalaman kerja dan 

pendidikan dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling 

melengkapi”. Menurut Nathania (2013), terdapat faktor yang mempengaruhi 

Pengalaman audit, antara lain: 

1. Lamanya bekerja, 

2. Pengalaman melakukan audit, 

3. Pelatihan. 

2.2.9 Time Budget Pressure 

Menurut Silaban (2009) dalam Anugrah (2017), Tekanan anggaran 

waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang 

diberikan untuk melaksanakan suatu tugas. Dari adanya keberadaan anggaran 

waktu ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas sesegera mungkin karena 

dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang sangat ketat dan 

kaku. Ketika menghadapi time budget pressure auditor akan memberikan dua 

respon yaitu fungsional dan disfungsional. Respon fungsional merupakan perilaku 

auditor untuk meyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan respon 

disfungsional merupakan perilaku yang dilakukan auditor yang dapat menurunkan 

kualitas audit (Tandiontong, 2016: 201). 

Auditor harus mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan dan 

target yang harus dicapai serta bertanggung jawab untuk menjaga agar proses 
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audit berjalan efisien dan sesuai dengan time budget pressure yang diterapkan. 

Alasan lain dari penerapan Time budget pressure ini adalah untuk mengurangi 

biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit 

akan semakin kecil. Tanggung jawab tersebut harus diketahui sebelum proses 

audit berjalan dengan tujuan agar tekanan yang ditimbulkan oleh time budget 

dapat diantisipasi oleh auditor sehingga tidak berpengaruh pada kualitas audit 

yang dihasilkan. Menurut Imammudin (2007), beberapa faktor yang mejadi suatu 

indikator dari Time Budget Pressure antara lain: 

1. Waktu yang digunakan, 

2. Ukuran sampel, 

3. Pemeriksaan bukti secara cepat, 

4. Dokumentasi pekerjaan audit. 

2.2.10 Perhitungan Batas Minimum Sampel 

Perhitungan minimal sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin  (Umar, 2005: 108), sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (5%) 
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2.2.11 Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit 

Audit Tenure merupakan lama perikatan yang dijalin oleh akuntan 

publik dengan klien terkait pemberian jasa audit atas laporan keuangan. Audit 

Tenure menjadi permasalahan ketika masa perikatan audit yang dilakukan oleh 

auditor terhadap kliennya terlalu singkat dan terlalu lama, karena keduanya dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan. Sedangkan, kualitas audit 

merupakan kemungkinan dari auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu 

kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi dari 

klien yang diaudit, atau dapat diartikan bahwa kemungkinan yang terjadi dimana 

seorang akuntan publik nantinya akan menemukan serta melaporkan salah saji 

material dalam laporan keuangan klien yang sedang diaudit. 

Audit Tenure telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 20 tahun 

2015 yang berlaku pada tanggal 06 April 2015 menjelaskan bahwa tidak ada 

pembatasan lagi untuk KAP, namun hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu 

selama lima tahun buku berturut-turut. Ketika Audit Tenure terjalin terlalu singkat 

akan membuat auditor kurang memahami bisnis dari klien sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan kurang baik, sedangkan jika Audit Tenure terjalin cukup lama 

akan membuat auditor lebih memahami bisnis klien sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas audit yang baik, namun disisi lain Audit Tenure yang lama 

akan membentuk hubungan istimewa antara kedua pihak, yang dapat menurunkan 

sikap independensi dan objektivitas dari auditor, yang akan mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017) dan 

Kurniasih & Rohman (2014) menyatakan bahwa Audit Tenure berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Hal ini terjadi karena auditor akan bertindak 

sebagai pendukung manajemen dengan tidak memperhatikan asersi yang 

disampaikan manajemen dengan kehati-hatian, selain itu akan membuat ancaman 

bagi objektivitas, independensi, dan ancaman kedekatan yang timbul antara kedua 

pihak sehingga tidak muncul keberanian untuk mengungkap keadaan yang terjadi 

sebenarnya pada perusahaan klien, auditor juga tidak akan melaporkan temuan 

audit yang terjadi sebenarnya. Sedangkan, penelitian dari Pertiwi, dkk. (2016), 

menyatakan bahwa Audit Tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2.2.12 Pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit 

Fee audit merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah 

melaksanakan jasa auditnya, atau suatu biaya yang ditanggungkan akuntan publik 

kepada klien atas jasa yang akan diberikan terkait pemberian opini atas laporan 

keuangan yang diaudit. Dalam menjalankan tugasnya akuntan publik berhak 

untuk menentukan berapa fee yang akan diperoleh, tentunya berdasarkan dengan 

risiko penugasan serta banyaknya tugas yang akan diterima.  

Fee audit ini dilandasi oleh teori atribusi, kaitannya adalah ketika 

manajemen memberikan fee kepada auditor, auditor harus dapat memahami tujuan 

dan yang diinginkan oleh pihak manajemen. Semakin tinggi fee yang diberikan 

maka semakin tinggi pula keinginan manajemen untuk mendapatkan kualitas audit 

yang baik. Tujuan lainnya adalah untuk menarik kepercayaan masyarakat agar 

dapat menilai bahwa kinerja perusahaan baik dan telah mengikuti standar yang 
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berlaku, sehingga informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan tersebut 

dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketika auditor menerima 

fee audit yang rendah maka kualitas audit yang dihasilkan akan kurang baik 

karena auditor cenderung akan menghilangkan beberapa prosedur audit yang 

semestinya dilakukan, dan sebaliknya ketika penerimaan fee audit tinggi maka 

kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik pula, karena auditor akan 

melaksanakan proses audit sesuai dengan prosedur yang dapat meningkatkan 

kualitas audit. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika 

(2017) dan Susmiyanti & Rahmawati (2016) membuktikan bahwa Fee audit 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, karena fee yang diperoleh digunakan 

untuk melaksanakan proses audit yang nantinya dapat meningkatkan kualitas 

audit. Kondisi ini menggambarkan semakin tinggi Fee audit yang diberikan klien 

kepada auditornya, semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan oleh 

auditor tersebut, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan tinggi. Auditor 

dengan Fee audit yang tinggi akan melaksanakan prosedur audit yang sistematis 

dan lebih mendalam, sehingga jika terdapat kejanggalan yang ada pada laporan 

keuangan klien akan terdeteksi. Ketika auditor dapat mendeteksi kejanggalan 

tersebut akan menghasilkan kualitas audit yang baik karena audit yang dilakukan 

telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Sedangkan, penelitian yang 

dilakukan oleh menurut Biri (2019), mengungkapkan bahwa fee audit tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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2.2.13 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Independensi merupakan suatu sikap yang tidak mudah dipengaruhi 

oleh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan. 

Seorang auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, 

namun juga kepada  kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas 

pekerjaan akuntan publik. Jika auditor tidak dapat mempertahankan sikapnya 

tersebut akan menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

hasil audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Sehingga masyarakat tidak akan 

meminta bantuan jasa pengauditan kepada pihak akuntan publik ataupun KAP 

tersebut. 

Independensi dalam penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi, 

kaitannya adalah ketika sikap independen tersebut muncul dari dalam diri auditor, 

auditor tersebut harus mampu menyadari bahwa profesi yang ia lakukan tersebut 

memiliki prinsip untuk bertindak atas kepentingan umum/publik sehingga jika 

kualitas audit yang dihasilkan mengandung informasi yang tidak benar maka akan 

merugikan pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor dalam 

melakukan jasa auditnya diharuskan memiliki sikap yang jujur dan objektif dalam 

membuat keputusan pada situasi apapun. Untuk itu auditor perlu mempertahankan 

sikap independensinya, menjaga kepercayaan dari klien, serta bersikap secara 

profesional agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anugrah (2017), 

Dewi (2016), Wiratama & Budiartha (2015), dan Sari & Ramantha (2015) 
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penelitiannya membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Semakin tinggi independensi maka kualitas audit yang dihasilkan 

akan semakin baik pula. Auditor yang memiliki sikap independensi mampu 

memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara manajer dan 

stakeholder, sebaliknya semakin rendah independensi yang dimiliki auditor maka 

auditor tersebut tidak akan mampu melaporkan audit dengan keadaan yang 

sebenarnya karena dalam proses pengambilan keputusan telah dipengaruhi oleh 

pihak lain, yang artinya auditor tidak akan melaporkan temuan audit dengan 

sebenar-benarnya. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Astika 

(2018) dan Trihapsari & Anisykurlillah (2016), menyatakan bahwa independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2.2.14 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh 

sikap kerja yang dituntut oleh profesinya. Auditor yang memiliki pengetahuan 

yang memadai akan lebih memahami berbagai masalah secara lebih mendalam 

dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam 

lingkungan audit kliennya sehingga kualitas audit yang dihasilkan jauh lebih baik. 

Kompetensi dapat dilihat dari bagaimana seorang auditor tersebut melakukan 

proses pekerjaannya hingga penyelesaian terkait hasil yang diperoleh selama 

proses audit tersebut. Kompetensi dalam penelitian ini dilandasi oleh teori 

atribusi, kompetensi dari auditor berasal dari dalam diri, agar memperoleh kualitas 

audit yang baik maka auditor harus menggunakan kompetensinya, auditor yang 
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berkompeten cenderung mudah dalam memahami dan mengetahui permasalahan 

yang terjadi.  

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani 

& Astika (2018), Dewi (2016), dan Sari & Ramantha (2015) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

audit yang dihasilkan, akuntan publik yang memiliki tingkat kompetensi yang 

tinggi akan lebih mudah dalam memahami laporan keuangan klien yang akan 

diaudit, sehingga secara tidak langsung akan mengakibatkan kualitas audit yang 

dihasilkan semakin baik, sebaliknya jika tingkat kompetensi yang dimiliki auditor 

itu rendah, auditor akan mengalami kesulitan untuk memahami permasalahan 

yang terjadi, tidak mampu mengikuti perkembangan dalam lingkungan kliennya 

serta tidak dapat memahami laporan keuangan kliennya sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan kurang baik. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan Anugrah 

(2017), mengungkapkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

2.2.15 Pengaruh Pengalaman audit terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman audit (audit experience) dapat diukur dari jenjang jabatan 

dalam struktur tempat auditor bekerja, frekuensi melakukan audit kepada klien, 

dan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. 

Pengalaman membentuk seorang auditor menjadi terbiasa dengan adanya keadaan 

dan situasi dalam setiap penugasan yang diukur dengan lamanya bekerja. 

Pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, semakin 

banyak pengalaman auditor maka dugaan dalam menjelaskan temuan audit juga 
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semakin baik. Seorang auditor yang mempunyai pengalaman yang cukup dan 

eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan teliti. Sehingga 

semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor maka kualitas audit yang 

dihasilkan akan semakin baik. 

Pengalaman audit dalam penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi, 

auditor harus mampu memahami mengapa dalam melaukan audit harus memiliki 

pengalaman yang memadai, karena untuk melakukan jasa audit hingga 

menghasilkan opini yang menentukan kualitas audit yang diharapkan dipengaruhi 

oleh pengalaman dari seorang auditor. Auditor yang memiliki pengalaman dalam 

mengaudit dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran yang ada pada laporan 

keuangan perusahaan.  

Menurut Dewi (2016), Trihapsari & Anisykurlillah (2016), Wiratama 

& Budiartha (2015), dan Cahan & Sun (2014) hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pengalaman audit maka kualitas audit yang dihasilkan 

semakin baik. Karena pengetahuan auditor akan semakin berkembang dengan 

seiring bertambahnya pengalaman dalam melakukan tugas audit pada klien. 

Pengalaman yang semakin banyak diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas 

auditor dalam membuat keputusan yang berakibat pada kualitas audit yang 

dihasilkan. Sebaliknya, jika pengalaman auditor yang dimiliki kurang cukup tidak 

dapat menjelaskan temuan audit dengan baik dan auditor akan kurang kritis dalam 

melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti audit sehingga kualitas audit yang 

dihasilkan akan kurang baik. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 
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& Ramantha (2015), mengungkapkan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

2.2.16 Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit 

Time Budget Pressure sebagai bentuk tekanan yang muncul dari 

keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan tugas. Dari adanya keberadaan 

tekanan anggaran waktu ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas sesegera 

mungkin karena dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang 

sangat ketat dan kaku. Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, 

namun akibatnya memberi efek samping yang merugikan publik, yaitu 

memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit, seperti penurunan tingkat 

pendeteksian dan penyelidikan salah saji, gagal meneliti prinsip akuntansi yang 

digunakan perusahaan, melakukan review dokumen secara dangkal, dan 

menghilangkan atau melewati salah satu prosedur audit. Kualitas audit bisa 

semakin buruk, bila alokasi waktu yang dianggarkan tidak realistis dengan 

kesulitan audit yang dikerjakan. 

Time Budget Pressure dalam penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi, 

auditor harus mampu memahami mengapa klien memberikan tekanan anggaran 

waktu, hal tersebut semata-mata untuk mengurangi atau menekan biaya audit yang 

akan dikeluarkan klien, semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya 

pelaksanaan audit akan semakin kecil. Auditor akan melakukan berbagai cara agar 

tujuan (batas penyelesaian) dapat tercapai. Seorang akuntan publik dalam 

menghadapi Time Budget Pressure terdapat dua respon yang diberikan yaitu 

fungsional dan disfungsional, untuk fungsional auditor akan bekerja secara 
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maksimal, melakukan prosedur audit dengan benar dan memanfaatkan waktu 

yang dianggarkan dengan sebaik mungkin, sedangkan disfungsional berarti 

auditor akan menyelesaikan tugas auditnya dengan tepat waktu tetapi dengan 

melakukan tindakan yang dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkannya.   

Menurut Susmiyanti & Rahmawati (2016), mengungkapkan bahwa 

time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, hal ini berarti 

bahwa semakin besar Time Budget Pressure maka semakin rendah kualitas audit 

yang dihasilkan. Auditor yang mengalami Time Budget Pressure, akan mengalami 

stress individual yang bisa muncul karena adanya ketidakseimbangan tugas dan 

waktu yang tersedia. Apabila auditor telah mengalami stress individual, maka 

akan berdampak pada tugas yang sedang dikerjakannya. Auditor juga akan 

terindikasi untuk melewati tahap audit atau prosedur audit dikarenakan waktu 

penyelesaian tugas yang terbatas, hal inilah yang menyebabkan kualitas audit 

yang akan dihasilkan kurang baik sebaliknya, jika time budget pressure yang 

ditetapkan klien semakin rendah auditor akan melakukan audit sesuai dengan 

prosedur dan berhati-hati karena waktu yang dianggarkan dirasa cukup, auditor 

juga akan mampu mendeteksi jika terdapat kejanggalan yang ada pada laporan 

keuangan klien, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Sedangkan, 

penelitian yang dilakukan oleh Anugrah (2017), yang mengungkapkan bahwa 

Time Budget Pressure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

 

 



46 

 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada bab ini, telah digambarkan mengenai alur pengaruh antar variabel 

yang akan diteliti berdasarkan rujukan dari landasan teori dan penelitian 

terdahulu. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Hipotesis Penelitian: 

H1 : Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

H2 : Fee audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

H3 : Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

H4 : Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

H5 : Pengalaman audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

H6 : Time Budget Pressure berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 
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