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ABSTRAK 

 

Aprilia Puspitasari. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya, 2019. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan 
Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor 
sebagai Variabel Moderasi. Ketua Pembimbing: Zaki Baridwan, Komisi 
Pembimbing: Aulia Fuad Rahman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, proksi 
dari independensi, yakni audit tenure, tekanan klien, peer review, dan jasa non 
audit, serta skeptisme professional dengan melibatkan etika auditor sebagai 
pemoderasi hubungan pengaruhnya terhadap kualitas audit. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh level auditor yang bekerja di KAP Big Ten. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria 
judgement criteria. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
data primer melalui penyebaran kuesioner yang disebar melalui link google form 
dan website www.linkedin.com dan untuk pengolahan datanya menggunakan 
bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi 
yang dimiliki oleh auditor, peer review, dan skeptisme professional berpengaruh 
positif terhadap kualitas audit. Sedangkan audit tenure, tekanan klien, dan jasa 
non audit tidak dapat mempengaruhi kualitas audit. Etika auditor sebagai 
pemoderasi dalam penelitian ini dapat memperkuat hubungan kompetensi, peer 
review, dan skeptisme professional terhadap kualitas audit yang dimiliki oleh 
auditor di KAP Big Ten. 

 

 

Kata kunci : Kompetensi Audit, Peer Review, Skeptisme Profesional, Etika 
Auditor, Moderasi, Kualitas Audit. 

 

http://www.linkedin.com/


xii 

 

ABSTRACT 

 

Aprilia Puspitasari. Master Program in Accounting Faculty of Economics and 
Business, Brawijaya University, 2019. The Effect of Competency, 
Independence, and Professional Skeptism On The Quality of Audits With 
Auditor’s Ethics As Moderated Variables. Advisory Commission: Zaki 
Baridwan, Advisory Commission: Aulia Fuad Rahman. 

 

This study aims to analyze the influence of competence, the proxy of 
independence, namely audit tenure, client pressure, peer review, and non-audit 
services, as well as professional skepticism by involving auditor ethics as a 
moderating relationship of influence to audit quality. The population in this study 
is all levels of auditors who work in the Big Ten KAP. Sampling uses purposive 
sampling method with criteria judgement. In this study using quantitative methods 
with primary data through the distribution of questionnaires distributed through 
the google form link and the www.linkedin.com website and for processing the 
data using the help of the SmartPLS application. The results of this study indicate 
that the competencies possessed by auditors, peer reviews, and professional 
skepticism have a positive effect on audit quality. While audit tenure, client 
pressure, and non-audit services cannot affect audit quality. Auditor ethics as 
moderating in this study can strengthen the relationship of competence, peer 
review, and professional skepticism towards audit quality that is owned by 
auditors in Big Ten KAP.  

 

 

Keywords : Competence, Peer Review, Professional Skeptism, Auditor 
Ethics, Moderation, Audit Quality. 

http://www.linkedin.com/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kualitas audit telah banyak didefinisikan dengan berbagai cara. Pertama, 

kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981). 

Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

independensi auditor (Deis dan Giroux, 1992 dalam Batubara, 2008). Kedua, 

adalah definisi oleh Lee et al., (1999) menyatakan bahwa kualitas audit adalah 

probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini 

wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan 

material. Selain itu, Wallace, 1980 di dalam Watkins et al., 2004 menyatakan 

kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias 

serta meningkatkan kemurnian (fireness) pada akuntansi. Masalah audit yang 

saat ini semakin kompleks memerlukan peningkatan kualitas audit dari para 

auditor. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lain yang dibutuhkan serta melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan 

untuk auditor itu melaksanakan tanggung jawabnya.  

Studi ini mengangkat isu kualitas audit tentang skeptisme profesional. Sikap 

skeptisme profesional merupakan sikap yang diperlukan auditor dalam 

memberikan pertimbangan serta penilaian terhadap temuan – temuan audit. 

Sebagai contoh kasus Ernest and Young ShinNihon LCC yang pada waktu itu 

ditunjuk sebagai auditor independen PT Thosiba pada tahun 2008 yang tidak 

mampu mengungkapkan penggelembungan laba sebesar US$ 1,22 miliar. 
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Penyebab terjadinya kasus ini dikarenakan gagalnya penerapan sikap skeptisme 

profesional auditor yang kemudian mengakibatkan terjadinya defisiensi audit. 

Adanya defisiensi audit ini membuat reputasi jasa audit memburuk yang 

kemudian menimbulkan krisis kredibilitas.  

Kasus lainnya yakni terjadinya fraud akuntasi perusahaan besar 

multinasional ditahun 2017 yang menimpa British Telecom. Modusnya adalah 

membesarkan penghasilan perusahaan dengan cara melakukan perpanjangan 

kontrak palsu dan invoice nya serta transaksi palsu dengan vendornya. Dampak 

penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan 

GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kasnya. Tentu saja British Telecom 

rugi membayar pajak atas penghasilan yang sebenarnya tidak ada. Skandal ini 

berdampak  kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung KAP yang 

terkena dampak adalah PWC yang merupakan the bigten KAP beserta 

auditornya. Mengharuskan British Telecom mengganti KAP tersebut dengan KAP 

KPMG. Ancaman pergantian KAP bahkan auditor seperti ini menuntut 

penigkatan pengetahuan serta keahlian auditor baik internal maupun eksternal. 

Sikap atau posisi akuntan publik terhadap ancaman pergantian auditor harus 

diimbangi dengan kemampuan yang lebih baik dan sekaligus untuk menjaga 

reputasi auditor beserta KAPnya agar tetap berkompeten (wartaekonomi.co.id). 

Selain itu, kasus lain yang terjadi karena adanya kegagalan sikap skeptisme 

profesional yang melibatkan akuntan publik misalnya seperti Enron, Xerox, Walt 

Disney, World Com, Merck, dan Tyco yang mana skandal keuangan ini terjadi di 

Amerika Serikat. Ada juga kasus yang terjadi di Indonesia adalah terkait skandal 

keuangan Kimia Farma. Kegagalan sikap skeptisme profesional ini dibuktikan 

oleh Securities and Exchange Commision (SEC) yang menemukan bahwa sikap 

skeptisme profesional merupakan penyebab kegagalan audit yang menduduki 

posisi urutan ketiga. Terdapat 40 kasus audit yang diteliti oleh SEC, 60% 
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diantaranya (24 kasus) terjadi dikarenakan sikap skeptisme profesional tidak 

diterapkan dengan baik dalam mendeteksi kecurangan sehingga menyebabkan 

kegagalan audit. Dalam Standart Audit (SA) Seksi 230, sikap skeptisme 

profesional auditor adalah sebagai sikap yang mencakup pikiran yang mana 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Dalam 

mengimplementasikan sikap profesionalnya, auditor dituntut menggunakan 

pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuannya supaya penilaian terhadap 

bukti audit menjadi objektif. Dengan demikian profesi audit mereka dituntut untuk 

semakin berkualitas. 

Skeptisme profesional memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sikap 

skeptisme profesional yang tinggi akan semakin meningkatkan kualitas audit 

(Sari dan Ramantha 2015). Hal ini yang menyebabkan auditor dituntut untuk 

terus memperhatikan sikap skeptisme profesionalnya dalam melaksanakan 

profesi audit. Adanya fenomena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan 

membebaskan pasar tenaga kerja membuat profesi audit secara tidak langsung 

juga akan mengalami persaingan ketat dengan auditor dari luar negeri. Profesi 

auditor di Indonesia masih perlu peningkatan kualitas. Adanya masalah defisiensi 

audit yang muncul disebabkan kurangnya penerapan sikap skeptisme 

profesional serta kompleksitas pelaporan keuangan yang meningkat. Hal ini perlu 

segera disikapi mengingat auditor di Indonesia harus dipersiapkan sematang 

mungkin dalam menghadapi MEA yang akan datang. 

Penentu kualitas audit tidak cukup hanya dengan memperhatikan sikap 

skeptisme profesional. Dalam studi ini mengembangkan lebih lanjut model faktor 

penentu kualitas audit yang menggunakan kompetensi, proksi dari independensi 

auditor, skeptisme profesional, serta etika auditor. Panduan indikator kualitas 

audit kepada IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) memaparkan beberapa 

indikator selain sikap skeptisme profesional yang harus diperhatikan juga. 



4 

 

Indikator kualitas audit pada level KAP (Kantor Akuntan Publik) yang mencakup 

perikatan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik 

yakni: 

a. Kompetensi auditor; 

b. Etika dan independensi auditor; 

c. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan; 

d. Pengendalian mutu perikatan; 

e. Hasil reviu mutu; 

f. Rentang kendali perikatan; 

g. Organisasi dan tata kelola KAP; serta 

h. Kebijakan imbalan jasa. 

Factor penentu kualitas audit lainnya yang diangkat dari studi penelitian ini 

adalah independensi. Pentingnya independensi sebagai penentu factor kualitas 

audit terlihat dari adanya fenomena kasus suap yang dilangsir dari Aktivis 

Indonesia Coruption Watch (ICW) antara tahun 2015 hingga Mei 2017, yang 

mana terdapat enam kasus yang melibatkan 23 auditor serta pegawai BPK 

(Badan Pemeriksa Keuangan). Dari enam kasus yang terjadi, tiga kasus suap 

untuk mendapatkan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian, satu kasus untuk 

mendapatkan opini ‘ Wajar Dengan Pengecualian’, satu kasus untuk mengubah 

hasil temuan dari BPK, dan satu kasus suap untuk “membantu” kelancaran 

proses audit BPK. Adanya skandal keuangan yang melibatkan pemerintah 

maupun pihak swasta, dari perusahaan BUMN hingga perusahaan Swasta 

membuat kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik umumnya dan 

auditor khususnya menjadi menurun. Seharusnya auditor sebagai pihak 

independen dapat memberikan keyakinan terhadap keandalan sebuah laporan 

keuangan (Ayu dan Dharma, 2016). Keputusan atau pemberian opini yang 

diberikan oleh auditor seharusnya bisa menghasilkan audit yang berkualitas 



5 

 

selain berdasarkan akuntabilitas, independensi dan sikap kehati-hatian juga perlu 

diperhatikan dalam melatar belakangi pekerjaan auditor (Ayu dan Dharma, 

2016). 

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan tersebut, studi ini 

dikembangkan dengan konstruk dari proksi independensi, yaitu audit tenure, 

tekanan klien, peer review, dan jasa non audit. Pentingnya sikap - sikap 

independensi bagi seorang auditor adalah untuk mempertahankan reputasi 

auditor tersebut. Semakin lama tenure auditor dengan klien, menjadi 

pertimbangan auditor dalam mempertahankan independensinya. Selain itu, 

adanya tekanan klien yang semakin berat bagi auditor, membuat auditor menjadi 

dilemma dalam mempertahankan independensinya. Perlunya monitoring bagi 

Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik menjadi hal yang penting yang harus 

dilakukan. Semakin peer review sering dilakukan menurut aturan yang berlaku, 

maka dapat diketahui apakah independensi masih dijunjung tinggi oleh auditor 

tersebut atau tidak. Selajutnya adanya jasa lain yang juga diberikan oleh Akuntan 

Publik di Kantor Akuntan Publiknya, menjadikan auditor harus pandai – pandai 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan atau standar 

yang berlaku. Sehingga dengan pemberian jasa non audit, diharapkan 

independensi auditor sebagai tugas utamanya yakni mengaudit perusahaan klien 

masih memiliki kredibilitas yang baik. Hal – hal demikian yang membuat studi ini 

penting untuk dikembangkan konstruk proksi dari independensi, sehingga dapat 

dimonitoring dan diketahui dengan benar kualitas audit auditor di KAP Big Ten 

tidak hanya dari segi kompetensi audit nya saja, tetapi juga dari segi pengaruh 

audit tenure, tekanan klien, peer review, dan juga jasa non audit serta sikap 

skeptisme professional. 

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kompetensi 

(keahlian) serta pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Standar Audit Seksi 
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210). Selain itu, dalam Standar Audit Seksi 230, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalitasnya dengan cermat serta seksama baik dalam rangka 

melaksanakan tugas audit maupun melaporkan laporannya. Arens et al., (2012) 

menyatakan bahwa kompetensi adalah kecakapan yang dimiliki seorang auditor 

tentang pekerjaannya. Seorang auditor berkompeten yang menggunakan 

keterampilannya akan dengan mudah, cepat, serta intuitif dalam melaksanakan 

pekerjaan profesi auditnya (Saifuddin, 2004). Penting diperhatikan pula bahwa 

kualitas audit yang dimiliki oleh seorang auditor juga terkait dengan kompetensi. 

Kompetensi akan diukur dengan pengetahuan dan pengalaman auditor. Sejauh 

mana kompetensi telah dicapai oleh auditor sampai saat ini. Sehingga 

kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit  (Saputra, 2012; Lauw et 

al., 2012; Deli et al., 2015; Handayani dan Merkusiwati, 2015; Zarefar et al., 

2016). 

Selain sikap skeptisme profesional dan kompetensi, faktor penentu kualitas 

audit yang dikembangkan yang masih terkait juga dengan fenomena defisiensi 

audit adalah independensi. Dalam panduan indikator kualitas audit kepada IAPI 

(Institut Akuntan Publik Indonesia) etika dan independensi adalah satu dari 

sekian faktor penting serta mendasar bagi auditor selama masa perikatan audit. 

Dalam kaitannya dengan masalah defisiensi audit, independensi juga harus 

diperhatikan sejauh mana auditor itu memiliki sikap independensi. Supaya 

defisiensi audit menurun perlu juga untuk meningkatkan independensi. Lauw et 

al., (2012) memproksikan independensi dengan lama hubungan dengan klien 

(audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review), dan 

jasa non audit. Studi ini akan mengembangkan model menggunakan proksi dari 

independensi untuk mengetahui sejauh mana independensi yang dimiliki oleh 

auditor saat ini yang sedang menghadapi defisiensi audit. Saputra (2012); Lauw 

et al., (2012); Deli et al., (2015); Handayani dan Merkusiwati (2015) menunjukkan 
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hasil penelitian mereka bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Dalam studi ini kompetensi serta independensi akan dikembangkan 

modelnya dengan penambahan variabel lain yang sangat terkait erat 

hubungannya dengan masalah defisiensi audit. 

Sejauh mana sikap skeptisme profesional, kompetensi, serta proksi 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan menurunkan 

defisiensi audit, dalam studi ini juga menggunakan etika auditor sebagai variabel 

moderasinya. Memilih etika auditor sebagai moderasi karena sesuai dengan 

Standar Auditing dan Kode Etik Akuntan Publik, yakni dalam rangka akuntan 

publik (auditor) itu mewujudkan perilaku profesionalnya salah satu caranya 

adalah dengan melaksanakan etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAI, yaitu 

Kode Etik Akuntan Indonesia. Latar belakang etika auditor dipilih sebagai 

variabel moderasi mengingat masalah yang sedang dihadapi auditor saat ini 

adalah defisiensi audit yang disebabkan karena gagalnya penerapan sikap 

skeptisme profesional. Kaitannya dengan sikap skeptisme profesional, etika 

auditor memiliki pengaruh terhadap sikap skeptisme profesional (Attamimi, 

2015). Etika auditor juga memiliki pengaruh interaksi terhadap kompetensi dan 

independensi. Disisi lain, dalam studi ini juga ingin menguji konsistensi hasil 

pengaruh etika auditor dengan kompetensi dan independensi yang ternyata tidak 

memiliki pengaruh (Deli et al., 2015). Padahal berdasarkan Standar Audit dan 

Kode Etik Akuntan Indonesia etika auditor dengan kompetensi dan independensi 

adalah sangat erat kaitannya dengan standar perilaku bagi para akuntan. Jika 

standar perilaku ini diterapkan dengan baik oleh para akuntan publik (auditor), 

maka peningkatan terhadap kualitas audit dapat dicapai pula. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan model penelitian 

pengaruh faktor kualitas audit, dan justifikasi peneliti berdasarkan fenomena 

yang dikaitkan dengan teori dan penelitian sebelumnya, maka dalam studi ini 
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dikembangkan model penelitian pengaruh kompetensi, independensi, serta 

skeptisme profesional terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika auditor. 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Big Ten berdasarkan 

jumlah klien terbanyak. Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik, bahwa Kantor Akuntan Publik adalah sebagai tempat untuk 

menyalurkan jasa antara akuntan publik atau biasa disebut juga dengan auditor 

independen. Pemilihan KAP Big Ten sebagai tempat penelitian adalah karena 

justifikasi atau dugaan peneliti, yang mana KAP yang memiliki jumlah emiten 

banyak akan semakin dipertanyakan skeptisme profesional yang dimiliki dalam 

rangka melaksanakan profesi auditnya. Banyaknya emiten akan membuat sikap 

mudah percaya menjadi lebih dominan daripada sikap curiga terhadap temuan 

bukti – bukti audit. Sedangkan sampel yang akan diambil untuk penelitian ini 

adalah seluruh auditor yang ada dalam KAP Big Ten. Hal ini dikarenakan seluruh 

auditor akan ikut ambil bagian dalam pelaksanaan audit baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Studi ini mengembangkan model studi terdahulu untuk mengetahui pengaruh 

faktor kualitas audit. Terdapat beberapa perbedaan hasil dari penelitian – 

penelitian sebelumnya. Hal ini lah yang membuat ketertarikan peneliti untuk 

melakukan studi lanjutan terkait dengan pengaruh kompetensi, proksi dari 

independensi dengan menambah skeptisme profesional sebagai variabel 

independen dan etika auditor sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah tekanan klien berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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4. Apakah peer review berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah jasa non audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

6. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit? 

7. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi, audit tenure, 

tekanan klien, peer review, jasa non audit serta skeptisme profesional 

terhadap kualitas audit? 

 

1.3 Motivasi Penelitian 

Peneliti memfokuskan studi ini pada isu yang mempertanyakan kualitas 

audit berkaitan dengan defisiensi audit yang dialami oleh auditor. Defisiensi 

audit yang timbul karena kurangnya penerapan skeptisme profesional. Hal ini 

karena auditor memiliki peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas dan dapat diandalkan. Menyikapi kegagalan Ernest and 

Young sebagai auditor independen PT Toshiba, berdampak pada 

memburuknya reputasi jasa audit dan timbulnya krisis kredibilitas. Hal ini 

sebagai suatu permasalahan defisiensi yang dihadapi oleh profesi auditor di 

Indonesia (Rusmawan, 2016). Terbatasnya akuntan atau auditor di Indonesia 

dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi 

motivasi dalam penelitian studi tentang kualitas audit. Profesi auditor di 

Indonesia perlu meningkatkan kompetensi, independensi, serta skeptisme 

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai auditor 

di masa saat ini. Hal ini harus disikapi juga oleh KAP yang mempekerjakan 

auditor di dalamnya. Perolehan pengetahuan dari pendidikan formal dengan 

perolehan pengetahuan dari pengalaman kerja tidak sepenuhnya dapat 

saling menggantikan (Rusmawan, 2016). Oleh karena itu, perlu juga untuk 

memperhatikan faktor penentu kualitas audit yang lain yang akan 

dikembangkan dalam studi ini. 
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Fokus awal peneliti memilih kualitas audit dengan memperhatikan sikap 

skeptisme profesional adalah karena beberapa hal. Pertama, dengan 

memahami kualitas audit auditor akan bisa menemukan dan melaporkan 

pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Penemuan ini akan sangat 

tergantung pada kemampuan teknis yang dimiliki oleh auditor dan juga 

tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor (De Angelo, 1981).  

Kedua, dengan memahami pengalaman serta pengetahuan yang cukup 

pada tugas dan tanggung jawab auditor, hal ini akan sangat mendukung 

auditor dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang cepat pada 

pekerjaannya. Selain itu, dengan memahami sikap skeptisme profesional 

auditor terhadap bukti – bukti serta informasi yang diperoleh, maka akan 

meningkatkan kualitas audit (Zarefar et al., 2016). Dengan demikian, selain 

karena dua hal yang telah disebutkan sebelumnya, penting pula untuk 

memperhatikan etika auditor yang dijadikan sebagai variabel moderasi. 

Supaya profesionalisme auditor semakin meningkat seiring dalam 

melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan pedoman standar audit yang 

telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu juga pentingnya 

sikap skeptisme profesional dalam pengambilan keputusan di dalam laporan 

audit juga akan mempengaruhi kualitas dari audit. Peneliti mengambil 

populasi seluruh auditor yang bekerja di KAP Big Ten yang mengaudit 

perusahaan publik. Auditor tersebut merupakan individu yang berkaitan 

dengan kualitas audit yang dilakukannya serta individu yang berkaitan 

dengan apakah pernah melakukan pelanggaran kode etik dalam 

melaksanakan profesi auditnya.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mengacu pada standar auditing dan juga kode 

etik profesional akuntan publik. Keduanya terkait erat dengan kualitas audit 

para auditor. Melalui kedua hal tersebut auditor kemudian dituntut supaya 

dapat memenuhi kualitas auditnya. Oleh karena itu, peneliti kemudian 

merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menguji pengaruh tekanan klien terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menguji pengaruh peer review terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menguji pengaruh jasa non audit terhadap kualitas audit. 

6. Untuk menguji pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit. 

7. Untuk menguji pengaruh moderasi etika auditor terhadap kompetensi, 

audit tenure, tekanan klien, peer review, jasa non audit, serta skeptisme 

profesional terhadap kualitas audit. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua kontribusi, yaitu kontribusi teori dan kontribusi 

praktis. Kontribusi tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Kontribusi Teori 

a. Hasil dari studi ini mengembangkan model studi kualitas audit dengan 

memperkuat argumen hasil studi sebelumnya tentang pengaruh faktor 

penentu kualitas audit, yakni kompetensi, proksi dari independensi 

yakni audit tenure (lama hubungan dengan klien), tekanan klien, peer 

review, dan jasa non audit, serta sikap skeptisme profesional dengan 

menambahkan variabel moderasi Etika Auditor. Pengembangan 
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model dalam studi ini, peneliti menggabungkan konstruk dan sub-

konstruk yang digunakan pada penelitian sebelumnya. 

b. Hasil studi ini memberikan tambahan bukti empiris, yakni semakin 

memperkuat model pengaruh kompetensi, proksi dari independensi 

diantaranya adalah audit tenure, tekanan klien, peer review, dan jasa 

non audit, serta skeptisme profesional untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kualitas audit. 

 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil dari studi ini pada praktik peningkatan kualitas audit, yakni sebagai 

berikut: 

a. Bagi akuntan publik atau auditor dapat meningkatkan kualitas profesi 

auditnya dengan memperhatikan sejauh mana kompetensi, audit 

tenure, tekanan klien, peer review, dan sikap skeptisme profesional 

yang dimilikinya memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

b. Bagi KAP yang mempekerjakan auditor, studi ini dapat digunakan 

dalam praktik pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

profesi audit para auditornya. Selain itu, studi ini dapat digunakan 

untuk memotivasi auditor bahwa dengan mempertimbangkan 

kompetensi, audit tenure, tekanan klien, peer review, dan sikap 

skeptisme profesional dapat meningkatkan kinerjanya, yang juga 

dapat meningkatkan kualitas audit yang dimilikinya serta dapat 

mendorong auditor untuk lebih profesional dalam melaksanakan 

tugas profesi auditnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Auditing 

 Arens dan Loebbecke (2000:9) berpendapat bahwa audit adalah suatu 

kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti – bukti mengenai informasi 

untuk melakukan penentuan serta melaporkannya sesuai tingkat kesesuaian 

antara informasi yang didapatkan dengan kriteria yang telah didapatkan. 

Sebaiknya auditing dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. 

Audit juga merupakan suatu proses yang sistematis untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian menyampaikan 

hasilnya pada pemakai yang memiliki kepentingan (Boyton dan Kell, 2001:1-2). 

Dalam auditing dibagi beberapa jenis audit, yakni: 

2.1.1 Ditinjau dari Sisi Luasnya Pengauditan 

1) General Audit, yaitu suatu bentuk pengauditan umum yang dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen. Tujuannya memberikan 

pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan. 

2) Special audit, yaitu suatu bentuk pengauditan terbatas sesuai dengan 

permintaan pihak auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Independen. 

2.1.2 Ditinjau dari Sisi Jenis Pengauditan 

1) Management Audit, yaitu suatu bentuk pengauditan yang dilakukan 

terhadap kegiatan operasi perusahaan, termasuk terkait kebijakan 

akuntansi dan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah 

dilakukan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. 
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2) Compliance Audit, yaitu suatu bentuk pengauditan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah benar – 

benar mentaati peraturan serta kebijakan yang berlaku baik yang 

ditetapkan pihak internal perusahaan tersebut maupun pihak pemerintah. 

3) Internal Audit, yaitu suatu bentuk pengauditan yang dilakukan oleh bagian 

internal audit perusahaan dengan tujuan untuk memeriksa laporan 

keuangan serta catatan akuntansi perusahaan dan juga ketaatan 

terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

Pentingnya memahami jenis – jenis audit supaya dapat memberikan opini yang 

tepat terhadap proses audit yang sedang dilakukan dalam jenis audit tertentu. 

Dengan pemberian opini yang tepat, maka secara tidak langsung mencerminkan 

bahwa auditor tersebut memiliki profesionalitas yang baik yang juga 

mencerminkan kualitas audit yang dimilikinya.  

 

2.2  Standar Audit Berbasis ISA (International Standard on Auditing) 

Standar Audit berisi tentang aturan standar yang digunakan oleh praktisi 

pada saat melakukan proses audit atas laporan keuangan historis. Standar audit 

yang diadopsi dari standar internasional yang ditetapkan oleh IFAC (International 

Federation of Accountant) yang selama ini digunakan dengan berbasis pada US 

GAAS berubah menjadi SPAP (Standar Pedoman Akuntan Publik) berbasis 

International Standard on Auditing (ISA) pada SPAP 31 Maret 2011. Tuanakotta 

(2013) menyampaikan bahwa standar dalam SPAP berbasis ISA sudah 

mencerminkan pengerjaan auditing yang dibagi dalam enam bagian dan 36 

standar. Pemahaman terhadap standar audit yang digunakan dalam proses audit 

penting untuk dipahami oleh auditor. Kesesuaian dalam melakukan proses audit 

dengan standar yang berlaku merepresentasikan bagaimana kualitas audit yang 

dimiliki oleh auditor.  
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2.3  Kualitas Audit 

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit merupakan probabilitas 

auditor akan menemukan serta melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi 

klien. Probabilitas bahwa auditor juga tidak akan melaporan laporan audit 

dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang 

mengandung salah saji material (Lee et al., 1999). AAA Financial Accounting 

Standard Committee (2000) menyatakan bahwa kualitas audit dapat ditentukan 

dari dua hal, yakni kompetensi independensi. Kedua hal tersebut tidak hanya 

memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas audit tetapi juga pengaruh 

potensial yang saling mempengaruhi. Persepsi para pengguna laporan keuangan 

atas kualitas audit adalah fungsi dari persepsi mereka atas independensi serta 

kompetensi auditor. Watkins et al., (2004) juga menyatakan kualitas audit 

ditentukan dari kemampuan auditor untuk mengurangi noise dan bias serta 

meningkatkan kemurnian (fireness) pada akuntansi. Banyaknya definisi 

menyimpulkan bahwa kualitas audit adalah berbagai kemungkinan yang timbul 

pada saat auditor melakukan profesi auditnya yakni mengaudit laporan keuangan 

klien kemudian dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya pada laporan keuangan auditan, dimana 

selama melakukan proses audit wajib berpedoman pada standar auditing dan 

kode etik akuntan publik yang relevan. Audit yang dilakukan oleh auditor akan 

memiliki kualitas jika dilaksanakan sesuai dengan standar auditing dan standar 

pengendalian mutu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). 

 

2.4  Kompetensi Audit 

Lee dan Stone (1995) menyatakan bahwa definisi kompetensi adalah 

suatu keahlian yang cukup secara eksplisit yang dapat digunakan untuk 

melakukan proses audit secara objektif. Kompetensi mewajibkan auditor memiliki 
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pendidikan formal dibidang auditing, akuntansi, dan juga praktik pengalaman 

yang cukup memadai dalam profesi audit yang sedang dilakukannya, serta 

mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (Arens et al., 2008:42). 

Sedangkan kompetensi audit menurut Mulyadi (2009:58) bisa diperoleh melalui 

pendidikan pengalaman, dimana setiap anggota wajib berupaya dalam mencapai 

tingkatan kompetensi tertinggi guna meyakinkan kualitas jasa yang mereka 

berikan telah memenuhi profesionalisme yang tinggi sesuai dengan prinsip etika 

yang berlaku. Dapat disimpulkan kompetensi auditor adalah pendidikan, 

pengetahuan ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor 

dalam mendukung profesi audit yang sedang dilakukannya. Standar Audit (SA) 

seksi 210 menyebutkan bahwa audit harus dilakukan oleh seorang yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Selain itu, dalam 

menyusun laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat serta seksama (SA Seksi 230). 

Menurut Spencer (2003:180) terdapat kerangka dasar untuk menentukan 

kompetensi seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Dasar Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Spencer (2003:180) 

Kompetensi 
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Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa dalam menentukan kompetensi 

seseorang, yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu fungsi khusus 

pada suatu posisi (function of job). Berikutnya adalah mempelajari secara khusus 

bagaimana aktivitas yang ada selama proses mengerjakan pekerjaan tersebut 

(activities atau process). Terakhir adalah menentukan kompetensi apa yang 

diperlukan dalam posisi jabatan tersebut.  

2.4.1 Pengetahuan 

 Kompetensi dibentuk dari pengetahuan (Tan dan Libby, 1997), bahwa 

pengetahuan adalah salah satu penentu dari kompetensi teknis yang juga 

memiliki manfaat pada tugas – tugas terstruktur auditor. Selain itu, Libby dan 

Frederick (1990) juga mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah 

tersimpannya informasi penting pada memori auditor. Pekerjaan seorang auditor 

akan terselesaikan dengan efektif jika didukung dengan pengetahuan yang 

dimiliki, yakni pengetahuan tentang standar auditing dan kode etik. Pengetahuan 

audit juga diartikan dengan seberapa paham auditor dalam menghadapi 

pekerjaan secara konseptual ataupun teoritis. Setiap individu auditor akan 

memiliki pengetahuan yang berbeda dengan auditor lainnya dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan audit. Dengan demikian pengetahuan akan 

menunjang kompetensi yang dimiliki auditor dalam rangka menemukan 

pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. 

2.4.2 Pengalaman 

 Trotman dan Wright (1996) menyatakan bahwa pengalaman kerja  bisa 

digunakan untuk memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin 

sering pekerjaan yang sama itu dilakukan, maka semakin terampil dan semakin 

cepat seseorang tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga semakin 

banyak jenis pekerjaan yang dilakukan, maka semakin luas pengalaman kerja 

yang dimiliki, dan kemungkinan juga bisa meningkatkan kinerjanya. 
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 Pengalaman adalah elemen penting selama proses pemeriksaan selain 

pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Dengan melakukan pekerjaan, secara 

tidak langsung pengalaman akan didapatkan, terutama untuk tugas pekerjaan 

berulang – ulang dan pekerjaan yang jadi rutinitas seperti pengauditan. 

Beralaskan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, auditor bisa 

melaksanakan pekerjaan auditnya dengan lebih baik bahkan bisa pula membuat 

keputusan yang lebih baik juga. Auditor yang memiliki banyak pengalaman akan 

dengan mudah mengidentifikasi daerah berisiko dan lebih banyak fokus 

waktunya untuk daerah tersebut.  

 

2.5  Independensi Auditor 

 Arens dan Loebbecke (2003:84) memaparkan independensi adalah cara 

pandang seorang auditor yang tidak memihak baik dalam pelaksanaan 

pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, serta penyusunan laporan audit 

perusahaan. Setiap praktisi wajib bersikap independensi baik dalam pemikiran 

(appearance) maupun penampilan (in fact). Sikap independensi dalam pemikiran 

dinyatakan oleh sikap mental yang memungkinkan pemikiran tidak dipengaruhi 

oleh hal – hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional. Sedangkan 

independensi dalam penampilan dinyatakan dengan sikap menghindari situasi 

yang membingungkan, meragukan integritas serta objektivitas bahkan sikap 

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

kepada pihak ketiga.  

Standar  Auditing dalam SPAP Seksi 220:2011 menyatakan bahwa  

dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam mencapai derajat 

independensi selama melakukan proses audit, auditor wajib mengelola 

praktiknya dalam semangat persepsi independensi dan aturan yang telah 
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ditetapkan. Menurut IFAC (International Federation of Accountants), terdapat dua 

jenis independensi, yaitu: 

1) Independensi dalam Pikiran: 

Suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan kesimpulan 

tanpa mempengaruhi penilaian profesional, yang memungkinkan individu 

bertindak berdasarkan integritas, objektivitas, serta skeptisme profesional. 

Dengan demikian dalam mengambil keputusan semata-mata didasarkan 

pada pertimbangan profesionalisme dari dalam diri sendiri bukan karena 

campur tangan pihak luar. 

2) Independensi dalam Penampilan: 

Kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham 

terdapat semua informasi yang relevan memastikan bahwa skeptisme 

profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma atau assurance team 

telah dikompromikan. Dilihat dari sudut pandang pihak luar yang 

mengharapkan auditor tidak mempunyai kepentingan langsung dengan 

perusahaan supaya tidak menimbulkan keraguan bagi pihak luar atas 

kenetralan yang bersangkutan. 

2.5.1 Resiko Independensi 

Empat resiko yang bisa merusak independensi akuntan publik (Kokasih,  

2007), yaitu: 

a) Self Interest Risk, akan terjadi apabila akuntan publik terlibat dengan 

keuangan klien dan memperoleh manfaat dari keterlibatan tersebut. 

b) Self Review Risk, akan terjadi apabila akuntan publik melakukan tugas 

pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk 

kepentingan klien. 

c) Advocacy Risk, akan terjadi apabila akuntan publik bertindak dekat (erat) 

dengan kepentingan klien. 
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d) Client Influence Risk, akan terjadi apabila akuntan publik memiliki hubungan 

berkelanjutan dengan kliennya, termasuk hubungan pribadi yang 

menyebabkan familiarity yang berlebihan dengan klien. 

Mengetahui jenis resiko independensi perlu untuk dipelajari khusunya bagi 

akuntan publik, supaya dalam menjalankan proses audit lebih berhati-hati untuk 

selalu mempertahankan sikap independensi yang dimiliki. 

 

2.6  Perilaku Skeptisme 

International Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan 

professional skepticism ke dalam konteks penilaian atas bukti audit (evidence 

assessment). Berikut ini unsur – unsur professional skepticism menurut IFAC: 

1) A critical Assessment: 

Penilaian yang kritis yang tidak dengan mudah menerima begitu saja. 

2) With a questioning mind: 

Cara berpikir yang bertanya dan mempertanyakan berulang – ulang kali. 

3) Of the Validity of Audit Evidence Obtained: 

Kesalihan dari bukti yang diperoleh. 

4) Alert to Audit Evidence that Contradicts: 

Waspada dengan bukti yang bersifat kontradiktif. 

5) Brings into question the Reability of Documents and Responses to Inquiries 

and Other Information: 

Mempertanyakan keandalan dokumen serta jawaban atas pertanyaan dan 

juga informasi lain. 

6) Obtained from Management and Those Charged with Governance: 

Apapun yang diperoleh dari pihak manajemen dan mereka yang memiliki 

wewenang dalam pengelolaan (perusahaan). 
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Sikap skeptisme profesional menyeimbangkan antara sikap curiga dan 

percaya. Representasi dari keseimbangan sikap ini terlihat dalam perencanaan 

audit yang dengan proses audit yang dpilih akan dilakukannya. Secara psikologis 

dalam praktiknya auditor justru terlalu bersikap curiga dan mungkin sebaliknya 

akan bersikap terlalu percaya terhadap asersi manajemen. Seharusnya auditor 

memiliki sikap yang balance antara sikap curiga dan percaya dengan 

menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama di dalam 

menentukan jenis pemeriksaan. Dengan demikian sikap skeptisme penting 

diterakan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. 

 

2.7  Kode Etik Akuntan Profesional 

Akuntan profesional harus mematuhi lima prinsip dasar etika berikut ini 

(Kode Etik Akuntan Profesional Seksi 100): 

1) Integritas, yakni akuntan harus bersikap lugas serta jujur dalam semua 

hubungan profesional dan bisnis. 

2) Objektivitas, yakni akuntan tidak akan membiarkan adanya bias, benturan 

kepentingan, ataupun pengaruh yang semestinya dari pihak lain, yang mana 

akan dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. 

3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yakni akuntan harus menjaga 

pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima 

jasa profesional yang berkompeten berdasarkan perkembangan praktik, 

peraturan, serta teknik mutakhir, dan bertindak dengan sungguh – sungguh 

sesuai dengan standar profesional yang berlaku. 

4) Kerahasiaan, yakni menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari 

hasil hubungan profesionaldan bisnis dengan tidak mengungkapkan 

informasi tersebut dengan sembarangan kepada pihak ketiga tanpa ada 
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kewenangan yang jelas, serta tidak mengungkapkan informasi tersebut 

hanya untuk kepentingan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga. 

5) Perilaku Profesional, yakni mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku 

dan menghindari perilaku apa pun yang dapat mengurangi rasa percaya 

terhadap profesi akuntan profesional. 

Kode Perilaku Profesional AICPA menyediakan standar umum perilaku yang 

ideal maupun peraturan perilaku khusus yang seharusnya diterapkan. Berikut ini 

rangkuman kode perilaku profesional menurut AICPA: 

 

Tabel 2.1 

Kode Perilaku Profesional AICPA 

 

Prinsip Standar perilaku etis yang ideal yang 
dinyatakan dalam istilah filosofis. 

Peraturan Perilaku Standar minimum dari pihak yang 
dinyatakan sebagai peraturan spesifik. 

Interpretasi Pearturan Perilaku Interpretasi atas peraturan perilaku 
oleh Divisi Etika Profesional dari 
AICPA. 

Kaidah Etika Penjelasan yang diterbitkan dan juga 
jawaban pertanyaan tentang peraturan 
perilaku yang diserahkan kepada 
AICPA oleh praktisi dan pihak lain yang 
berkepentingan dengan syarat etis. 

Sumber: AICPA 

 

Kode perilaku profesional diperlukan untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh profesi audit. Supaya 

profesi audit selalu terjaga kepercayaannya dari publik dan pihak yang terkait. 

Jadi akuntan sebagai profesional memiliki kode etik di dalam melakukan profesi 

audit. Dimana kode etik tersebut bersifat mengikat terhadap setiap pekerjaan 

yang dilakukan. Kode etik yang diatur oleh beberapa lembaga seperti IFAC, 

AICPA, serta IAI menyatakan sepakat bahwa seorang akuntan harus memiliki 
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sifat jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, memiliki independensi, serta 

menjaga dan menghormati kerahasiian klien selama melakukan profesi audit. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Studi ini melakukan penggabungan beberapa konstruk untuk 

mengidentifikasi determinan dari faktor penentu kualitas audit terhadap kualitas 

audit dalam pencapaian profesionalisme audit. Dalam studi ini menggabungkan 

model kompetensi, proksi independensi, serta skeptisme profesional. Konstruk 

yang digunakan dalam studi ini adalah kompetensi, audit tenure, tekanan klien, 

peer review, jasa non audit, etika auditor, dan kualitas audit. Penelitian yang 

diacu dalam penelitian ini meliputi penelitian Saputra (2012); Lauw et al., (2012); 

Halim (2013); Deli et al., (2015); Handayani dan Merkusiwati (2015); Sari (2015); 

Zarefar et al., (2016). 

Selain mengacu pada penelitian terdahulu sebagai dasar dalam 

pengembangan model penelitian, studi ini juga menggunakan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai bahan acuan. Kualitas audit yang 

dibahas dalam SPAP erat kaitannya dengan studi ini. SPAP mendukung 

kepustakaan yang digunakan dalam pengembangan model studi ini. 

Berdasarkan fenomena defisiensi audit yang sedang terjadi yang melibatkan 

kualitas audit dari profesi auditor, adanya penelitian terdahulu yang mendukung 

pengembangan model studi ini, serta SPAP yang memiliki keterkaitan erat 

dengan studi yang dilakukan, maka peneliti merumuskan kerangka konseptual 

beserta hipotesis penelitiannya berikut ini: 
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Gambar 3.1 
Model Penelitian 
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3.2 Konsep Kualitas Audit 

 Kualitas audit memiliki definisi beragam. Kualitas audit adalah sejauh 

mana auditor itu memenuhi peraturan serta standar yang berlaku dalam 

melaksanakan profesi auditnya (Krishnan dan Schauer, 2001), dan karena itu 

auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas profesi audit yang tinggi. Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) juga menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh pihak 

auditor bisa dikatakan memiliki kualitas yang baik jika memenuhi standar auditing 

dan standar pengendalian mutu. Dilain sisi bahwa kualitas audit menunjukkan 

kerja auditor dalam menemukan salah saji material atas laporan keuangan serta 

mengurangi terjadinya asimetri informasi. Dengan demikian setiap auditor wajib 

menghasilkan kualitas audit yang baik supaya dapat mengurangi adanya 

ketidakselarasan informasi antara agen dan principal.  

 Penentu kualitas audit menurut AAA Financial Accounting Committe 

(2000, yakni kompetensi dan independensi, dimana keduanya memiliki pengaruh 

langsung terhadap kualitas audit. Kompetensi (keahlian) menggambarkan 

bagaimana pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki auditor baik dalam 

auditing maupun akuntansi yang akan selalu digunakan selama proses audit. 

Kompetensi auditor menunjukkan kemampuan auditor dalam 

mengimplementasikan pengetahuan serta pengalaman supaya proses audit 

dilakukan dengan cermat, teliti, intuitif dan obyektif. Sedangkan independensi 

menggambarkan bagaimana auditor mengambil keputusan yang dipengaruhi 

oleh dorongan mempertahankan klien. Independensi dalam penelitian ini akan 

diproksikan dengan empat dimensi (Lauw et al., 2015) yaitu: audit tenure, 

tekanan klien, peer review, dan jasa non audit. 

Mewujudkan profesi audit yang berkualitas, selain dituntut memiliki 

kompetensi serta independensi, sebagai auditor juga dituntut untuk memiliki 

sikap skeptis. Hal ini berkaitan dengan tugas auditor dalam mengevaluasi 
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temuan – temuan (bukti) audit. Fokus dalam meningkatkan upaya kualitas audit 

yakni sejauh mana efektivitas implementasi sikap skeptisme profesional dalam 

proses audit. 

Kualitas audit tidak mudah untuk diukur dengan tepat dan akurat karena 

bentuk kualitas audit tidak bisa diamati langsung. Sehingga diperlukan suatu 

dimensi yang dapat membantu mengukur dan menilai seberapa berkualitas audit 

yang dilakukan oleh auditor terhadap kliennya. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan kompetensi, audit tenure, tekanan klien, peer review, jasa non 

audit, dan skeptisme profesional untuk mengukur kualitas audit yang dimiliki oleh 

seluruh auditor dalam KAP Big Ten. 

 

3.3 Konsep Etika Auditor 

 Setiap profesi memiliki kode etik masing – masing yang digunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya. Begitu juga 

dengan auditor sebagai pelaku profesi audit memiliki Kode Etik Profesi 

Akuntansi. Etika (Munawir, 2007) adalah prinsip moral dan juga perbuatan yang 

dijadikan landasan seseorang dalam bertindak yang kemudian dipandang oleh 

masyarakat sebgaia tindakan yang terpuji serta dapat meningkatkan martabat 

dan kehormatan seseorang, yang mana dalam hal ini terkait dengan 

meningkatkan kualitas audit. Sedangkan kode etik auditor adalah aturan perilaku 

auditor baik yang sesuai terhadap tuntutan profesinya ataupun organisasinya 

serta standar audit yang merupakan minimal ukuran mutu yang harus dicapai 

oleh auditor selama melaksanakan profesi auditnya.  

Auditor wajib mengikuti prinsip etika profesi yang sesai dengan kode etik 

yang berlaku. Prinsip etika profesi yakni pengakuan profesi akan 

tanggungjawabnya tidak hanya diberikan kepada publik tetapi kepada pemakai 

jasa akuntan dan juga rekan (Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia). Akuntan 
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profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini yang terpapar dalam Kode 

Etik Akuntan Profesional (Seksi 100.5): 

1) Integritas, yang bersikap lugas serta jujur dalam semua hubungan 

profesional bisnis. 

2) Objektivitas, yang tidak membiarkan timbulnya bias, benturan 

kepentingan yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional 

atau bisnis. 

3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yakni dengan menjaga 

pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan 

bahwa klien benar-benar menerima jasa profesional yang kompeten. 

4) Kerahasiaan, yakni menghormati kerahasiaan informasi klien dengan 

tidak sembarangan menyampaikan pada pihak ketiga atau tidak 

menggunakan informasi hanya untuk kepentingan pribadi. 

5) Perilaku Profesional, yakni dengan mematuhi hukum serta peraturan 

yang berlaku dan menghindari apa pun perilaku yang dapat menimbulkan 

kepercayaan terhadap auditor menjadi berkurang. 

Pelaksanaan audit mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik. Kedua 

hal ini tidak dapat dipisahkan. Karena kode etik adalah bagian dari standar audit 

(Lubis, 2009). Sehingga untuk mewujudkan auditor yang berkualitas, perlu 

dievaluasi sejauh mana implementasi terhadap standar audit dan juga kode etik 

telah dicapai oleh auditor. Dengan demikian dalam penelitian ini masih perlu 

diteliti sejauh mana auditor melaksanakan profesi auditnya sesuai dengan 

standar audit dan juga kode etik yang berlaku. Etika auditor dalam penelitian ini 

akan dijadikan sebagai moderasi hubungan antara kompetensi, audit tenure, 

tekanan klien, peer review, jasa non audit, dan skeptisme profesional. 

Kompetensi beserta dimensi dari independensi (audit tenure, tekanan klien, peer 

review, dan jasa non audit) serta skeptisme profesional merupakan bagian dalam 
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standar audit, yang mana ketika auditor melaksanakan profesi auditnya, selain 

harus mengacu pada Standar Audit, auditor juga harus mengacu pada Kode Etik. 

Sehingga ada keterkaitan antara konstruk faktor penentu kualitas audit dengan 

etika auditor. Adanya etika auditor akan diuji apakah akan memperkuat atau 

memperlemah hubungan konstruk faktor penentu kualitas audit terhadap kualitas 

audit. 

 

3.4  Perumusan Hipotesis 

3.4.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Faktor penentu kualitas audit yang dibahas dalam Standar Audit yang 

terdiri dari kompetensi (SA seksi 210) yang mewajibkan auditor memiliki keahlian 

dan pelatihan khusus. Memiliki kompetensi yang baik akan semakin 

meningkatkan kualitas audit auditor selama melaksanakan profesi auditnya. 

Dengan demikian kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit 

(Lauw et al., 2012;  Saputra, 2012; Halim, 2013; Agusti dan Pertiwi, 2013; Deli, 

2015; Handayani dan Merkusiwati, 2015; Zarefar et al., 2016). 

Lauw et al., (2012) menguji konstruk kompetensi auditor pada kualitas 

audit di KAP yang berada di Jakarta Pusat. Saputra (2012) melakukan pengujian 

kompetensi auditor pada kualitas audit di seluruh KAP Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta. Halim (2013) meneliti konstruk kompetensi auditor pada kualitas 

audit pada seluruh akuntan publik di KAP seluruh Indonesia. Agusti dan Pertiwi 

(2013) menguji konstruk kompetensi auditor pada KAP diseluruh wilayah 

Sumatera. Deli (2015) menguji konstruk kompetensi auditor pada kualitas audit di 

KAP di Medan. Handayani dan Merkusiwati (2015) meneliti konstruk kompetensi 

auditor pada kualitas audit di KAP Provinsi Bali. Zarefar (2016) meneliti konstruk 

kompetensi auditor pada BPKP Provinsi Riau. Beberapa dari penelitian tersebut 

menunjukkan bukti empiris bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan 
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terhadap kualitas audit dan satu penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa 

kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kompetensi 

dalam penelitian ini sekaligus dijadikan sebagai variabel kontrol pengaruhnya 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

3.4.2 Independensi Auditor 

 Faktor penentu berikutnya yang dirasa sangat melekat dengan profesi 

audit adalah independensi. Semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

sikap mental yang harus dijunjung tinggi auditor adalah independensi (SA Seksi 

220). Sehingga dalam hubungannya dengan kualitas audit, independensi 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (Lauw et al., 2012; Saputra, 

2012; Halim, 2013; Deli, 2015; Handayani dan Merkusiwati, 2015). 

 Lauw et al., (2012) menguji konstruk independensi pada kualitas audit di 

KAP yang berada di Jakarta Pusat. Saputra (2012) meneliti konstruk 

independensi pada kualitas audit di seluruh KAP di Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta. Halim (2013) menguji konstruk independensi pada kualitas audit 

pada akuntan publik di KAP seluruh Indonesia. Deli (2015) meneliti pengujian 

konstruk independensi pada kualitas audit di KAP di Medan. Handayani dan 

Merkusiwati (2015) menguji konstruk independensi pada kualitas audit di KAP 

Provinsi Bali. 

 Penelitian Lauw et al., (2012) memproksikan independensi dengan 4 sub 

variabel, yaitu audit tenure (lama hubungan klien), tekanan klien, peer review 

(telaah dari rekan auditor), dan jasa non audit. Studi ini akan mencoba 

memproksikan independensi dengan menjadikan ke empat sub variabel di 

atas sebagai variabel sendiri. 
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3.4.2.1 Pengaruh Audit Tenure (Lama hubungan dengan klien) terhadap 

Kualitas Audit 

Masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan kliennya telah 

diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/ KMK.06/ 2002 tentang 

Jasa Akuntan Publik. Berdasarkan keputusan tersebut masa kerja auditor 

dengan klien yang sama dibatasi paling lama hanya 3 tahun, sementara untuk 

KAP boleh sampai 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

melakukan perikatan dengan klien yang sama akan menimbulkan kegagalan 

independensi auditor yang mengakibatkan turunnya kualitas audit. Audit tenure 

oleh berbagai peneliti digunakan sebagai proksi dari independensi (Effendy, 

2010; Lauw et al., 2012; Rahmina dan Agoes, 2014).  

Dari hasil pengujian penelitian terdahulu bahwa independensi memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dari pernyataan hasil pengujian 

penelitian terdahulu diyakini oleh penulis bahwa audit tenure juga memiliki 

pengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga dalam hubungannya dengan kualitas 

audit, audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Almutairi, 2009; 

Effendy, 2010; Thuneibat et al., 2011; Lauw et al., 2012; Agusti dan Pertiwi, 

2013; Dao, 2014; Rahmina dan Agoes, 2014; Fitriani et al., 2015).  

Almutairi (2009) menguji audit tenure pada spesialisasi industri di Florida, 

USA. Perusahaan pendukung rotasi audit di Florida berpendapat bahwa masa 

kerja yang lebih lama dapat menyebabkan independensi auditor jadi menurun 

serta menurunkan ojektivitas. Tetapi disisi lain berpendapat bahwa kualitas audit 

meningkat seiring dengan masa kerja. Hal ini karena auditor yang memiliki 

banyak pengalaman akan terbiasa dengan operasi bisnis dan isu pelaporan 

klien. Memiliki pengalaman auditor akan menunjukkan suatu pemahaman yang 

lebih baik tentang adanya kesalahan finansial dan juga memiliki tingkat frekuensi 
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yang lebih rendah. Sehingga audit tenure memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit serta pengalaman yang dimiliki oleh auditor.  

Effendy (2010) menguji independensi dengan menggunakan proksi audit 

tenure pada Pemerintah Kota Gorontalo. Independensi dalam pengauditan 

adalah bagaimana menggunakan cara pandang yang tidak bias didalam 

melaksanakan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian audit, dan juga 

pelaporan hasil temuan audit. Independensi auditor merupakan salah satu faktor 

penting dari kualitas audit. Effendy (2010) dalam penelitiannya mengukur 

independensi salah satunya dengan menggunakan audit tenure (lama bekerja 

atau lama hubungan dengan klien). Lamanya hubungan dengan klien dapat 

meningkatkan kualitas dari independensi yang dimiliki oleh auditor. Independensi 

yang meningkat akan menghasilkan audit yang berkualitas. 

Lauw et al., (2012) menguji independensi dengan menggunakan proksi 

audit tenure pada KAP di Jawa Tengah. Kualitas audit akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya audit tenure. Memiliki hubungan yang lama dengan klien 

berpotensi terhadap kepuasan auditor terhadap jasa yang telah diberikannya. 

Selain itu, penugasan audit yang lama bagi auditor memungkinkan untuk 

meningkatkan independensinya. Karena auditor telah familiar terhadap aktivitas 

operasi perusahaan. Dengan demikian pekerjaan audit yang dilakukan akan 

semakin efisien. Selain itu auditor juga akan semakin tahan terhadap tekanan 

kliennya. 

Agusti dan Pertiwi (2013) menguji independensi menggunakan proksi 

audit tenure pada KAP diseluruh Sumatera. Dalam penelitiannya dipaparkan 

bahwa independensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit. Pentingnya membatasi hubungan dengan klien karena lama hubungan 

yang terjalin dengan klien dimaksudkan untuk mencegah terjadinya skandal 

akuntansi. Karena jika pihak auditor memiliki hubungan yang sangat dekat 
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dengan kliennya, dapat membuat auditor segera puas dengan prosedur audit 

yang telah dilakukannya. Sehingga menjadikan auditor kurang bisa bersikap 

tegas dan akan tergantung pada pernyataan yang disampaikan oleh pihak 

manajemen. Dengan demikian apabila audit tenure semakin rendah maka 

independensi auditor semakin tinggi yang akan menyebabkan audit juga semakin 

berkualitas. 

Dao (2014) menguji audit tenure pada spesialisasi industri di Michigan, 

USA. Dalam penelitiannya dipaparkan bahwa audit tenure adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi apakah kinerja auditor efektif atau tidak. Dao 

membuktikkan bahwa audit pada perusahaan bekerja lebih efektif jika memiliki 

hubungan yang lama dengan klien. Butuh waktu bagi auditor untuk bisa terbiasa 

dengan operasi perusahaan klien. Dengan demikian audit yang dilakukan diawal 

–awal tahun kurang efisien dibandingkan dengan audit yang dilakukan ditahun – 

tahun berikutnya. Hal ini menyimpulkan bahwa audit tenure mempengaruhi 

kualitas audit dari auditor. 

Rahmina dan Agoes (2014) menguji audit tenure pada Audit Firm yang 

tercatat dalam Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) di Indonesia. Setiap auditor 

harus memiliki independensi baik independensi dalam pikiran maupun 

penampilan. Independensi dalam penelitiannya diukur salah satunya dengan 

audit tenure. Kualitas audit akan meningkat seiring dengan lamanya masa kerja 

audit dengan kliennya. Sehingga audit tenure memiliki pengaruh terhadap 

kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini bahwa audit tenure  yang 

diproksikan dalam pengukuran independensi memiliki pengaruh terhadap 

kualitas audit. Dengan demikan, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H2: Audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 
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3.4.2.2 Pengaruh Tekanan Klien terhadap Kualitas Audit 

 Penelitian Elfarini (2007), dalam melaksanakan profesi auditnya, setiap 

auditor dituntut untuk selalu mempertahankan integritas serta objektivitasnya 

dengan bersikap jujur, tegas, bertindak adil dengan tanpa pretensi dan tanpa 

dipengaruhi tekanan permintaan pihak tertentu dalam memenuhi kepentingan 

pribadinya. Dengan demikian semakin tinggi tekanan klien maka auditor semakin 

dituntut untuk mempertahankan sikap integritas dan objektivitasnya dan juga 

akan mempertahankan kualitas auditnya. Selain itu, auditor juga sering 

mengalami konflik kepentingan dengan kliennya (manajemen perusahaan). 

Pihak manajemen mungkin menginginkan laba yang tinggi supaya kinerja 

operasional perusahaan tampak baik dan menggambarkan nilai perusahaan 

yang baik pula. Seringkali dalam mencapai tujuan tersebut pihak manajemen 

melakukan tekanan kepada auditor supaya memberikan opini pada laporan 

keuangan auditan sesuai dengan keinginan pihak manajemen perusahaan. 

Situasi yang demikian akan membuat auditor dilema akan mengikuti keinginan 

klien atau mempertahankan independensinya. Jika mengikuti keinginan klien 

maka auditor akan melanggar standar profesi. Namun jika tetap 

mempertahankan independensinya, bisa saja klien menghentikan penugasan 

atau bisa saja mengganti KAP auditornya. Untuk itu tekanan klien akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas audit dari auditor tersebut. Tekanan 

klien oleh beberapa peneliti digunakan sebagai proksi dari independensi 

(Effendy, 2010; Lauw et al., 2012;  Agusti dan Pertiwi, 2013). 

 Effendy (2010) menguji independensi menggunakan proksi tekanan klien 

pada Pemerintah Kota Gorontalo. Dalam penelitiannya, selain mengukur 

independensi mengguakan audit tenure, Effendy juga menggunakan tekanan 

klien sebagai proksi dari independensi. Independensi auditor merupakan salah 

satu hal penting yang bisa meningkatkan kualitas auditor. Tekanan klien yang 
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dihadapi oleh auditor bermacam – macam. Hal ini tergantung dari kliennya. Jika 

auditor tidak bisa menghadapi tekanan kliennya, maka hal ini akan mengganggu 

independensi dari auditor tersebut. 

Lauw et al., (2012) menguji independensi menggunakan proksi tekanan 

klien pada KAP di Jawa Tengah. Selain audit tenure, tekanan klien juga 

mempengaruhi independensi seorang auditor. Auditor KAP dapat dengan mudah 

diganti oleh klien jika auditor tidak dapat memenuhi permintaan dari klien. Auditor 

sendiri juga membutuhkan fee atas jasa yang telah diberikan. Dengan demikian 

tekanan klien yang didapat oleh auditor dari pihak klien akan menentukan sejauh 

mana kualitas audit yang dimiliki oleh auditor. Sehingga tekanan berpengaruh 

terhadap kualitas audit para auditor. 

Agusti dan Pertiwi (2013) menguji independensi menggunakan proksi 

tekanan klien pada KAP di seluruh Sumatera. Auditor memiliki tanggungjawab 

dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam 

menjalankan tanggungjawabnya auditor dituntut untuk memiliki independensi 

yang tinggi. Salah satunya harus tahan terhadap tekanan yang didapat dari klien.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini bahwa tekanan klien yang 

diproksikan untuk mengukur independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H3: Tekanan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

3.4.2.3 Pengaruh Peer Review (Telaah dari rekan auditor) terhadap Kualitas  

Audit 

Peer review merupakan kegiatan mereview atau pengujian yang 

dilakukan oleh teman sejawat atau setaranya yang memiliki tujuan untuk 

memperoleh suatu keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang telah 
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direview telah mematuhi sistem – sistem, seperti sistem pengendalian mutu dan 

juga standar audit yang berlaku (www.bpkp.go.id) 

Arens et al., (2008) menyatakan bahwa peer review adalah review yang 

dilakukan oleh akuntan publik. Review yang dilakukan adalah atas ketaatan 

Kantor Akuntan Publik terhadap Sistem Pengendalian Mutu (SPM) kantor itu 

sendiri. Sejauh mana KAP tersebut mentaati semua yang diwajibkan dalam SPM 

KAP itu sendiri. Peer review dilakukan setiap tiga tahun sekali dan bisa juga 

dilakukan diperiode lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh 

Organisasi Profesi Auditor di Indonesia setelah mempertimbangkan lingkup dan 

kompleksitasnya. Secara praktik peer review di Indonesia dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tetapi tahun – tahun terakhir 

belakangan ini review dilakukan oleh Departemen Keuangan yang memberikan 

ijin praktek serta Badan Review Mutu dari IAPI (Institut Akuntan Publik 

Indonesia). Peer review memberikan manfaat kepada klien untuk mengurangi 

risiko litigation, meningkatkan moral pekerja, serta membuat klien lebih yakin 

atas kualitas jasa yang diberikan. Jadi, dengan peer review yang semakin tinggi 

maka semakin tinggi pula usaha pencapaian kualitas auditnya. Peer review oleh 

beberapa peneliti digunakan sebagai proksi dari independensi (Christiawan, 

2002; Effendy, 2010; Lauw et al., 2012; Agusti dan Pertiwi, 2013).  

 Christiawan (2002) menguji peer review dari beberapa hasil penelitian 

empiris dengan kesimpulan bahwa peer review yang merupakan proksi dari 

independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh 

akuntan publik guna mempertahankan kualitas auditnya. Dalam penelitiannya 

dipaparkan bahwa terdapat beberapa kekuatan yang bisa digunakan dalam 

mempertahankan klien. Misalnya seperti peraturan atau perundangan tentang 

pergantian akuntan publik, ketakutan akuntan publik karena akan terjadi 

kehilangan reputasi jika tidak memiliki independensi, serta peer review. Adanya 

http://www.bpkp.go.id/
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peer review ini membantu auditor dalam melakukan pengujian terhadap 

kesesuaian dengan sistem pengendalian mutu dan standar audit yang berlaku. 

Sehingga mencerminkan kualitas audit baik dari segi auditornya maupun 

KAPnya. 

Effendy (2010) menguji peer review Pemerintah Kota Gorontalo. Selain 

memproksikan independensi menggunakan audit tenure, tekanan klien, Effendy 

juga menggunakan peer review sebagai proksi dari independensi. Peer review 

diperlukan sebagai penilaian bahwa telah memenuhi sistem dan standar audit 

yang berlaku. Sehingga peer review mempengaruhi kualitas audit.  

Lauw et al., (2012) melakukan pengujian peer review pada KAP di Jawa 

Tengah. Memproksikan independensi dengan peer review. Pekerjaan akuntan 

publik dan aktivitas operasi Kantor Akuntan Publik perlu dimonitor atau perlu 

diaudit. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan desain dari sistem 

pengendalian kualitas dan juga standar kualitas yang disyaratkan. Peer review 

sebagai aktivitas monitoring dari suatu kegiatan audit yang dipersiapkan untuk 

para auditor dapat meningkatkan jasa atas kualitas audit dan juga jasa 

akuntansi. 

Agusti dan Pertiwi (2013) menguji peer review pada KAP di seluruh 

Sumatera. Dalam penelitiannya, independensi juga diproksikan dengan peer 

review. Peer review dilakukan untuk menilai dan memonitoring para auditor 

dalam melakukan jasa auditnya supaya kualitas dari jasa audit yang diberikan 

dapat meningkat. Selain itu dibutuhkan pula transparansi atas pekerjaan yang 

diakukan oleh auditor. Peer review yang semakin tinggi akan meningkatkan 

independensi auditor serta dapat meningkatkan kualitas para auditor. Sehingga 

peer review memiliki hubungan terhadap kualitas jasa audit para auditor. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini bahwa peer review yang diproksikan 
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untuk mengukur independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, maka 

hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H4: Peer Review berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  

 

3.4.2.4 Pengaruh Jasa Non Audit terhadap Kualitas Audit 

 Kusharyanti (2003) menyatakan bahwa jasa yang diberikan oleh KAP 

tidak hanya dalam bentuk jasa atestasi saja, tetapi KAP juga memberikan jasa 

non atestasi misalnya seperti jasa konsultasi manajemen, perpajakan, dan juga 

tetang jasa akuntansi yakni penyusunan laporan keuangan. Jasa non audit yang 

demikian akan menuntut auditor untuk tetap mempertahankan kualitas auditnya 

walaupun dengan pekerjaan audit yang berbeda – beda dalam perihal pemberian 

jasa. Jasa non audit oleh beberapa peneliti digunakan sebagai proksi dari 

independensi (Rasmusen, 2005; Lauw et al., 2012; Agusti dan Pertiwi, 2013; 

Hanif dan Putri, 2014). 

 Rasmusen (2005) menguji konstruk jasa non audit di Denmark. 

Pemberian jasa yang dilakukan oleh auditor tidak hanya berupa jasa atestasi 

atau audit saja. Tetapi auditor juga memberikan jasa non audit yang meliputi jasa 

konsultasi manajemen, penghitungan pajak, serta terkait pelaporan laporan 

keuangan. Jasa non audit juga menjadi pertimbangan apakah auditor memiliki 

kualitas yang baik. Dengan demikian, adanya pemberian jasa non audit 

mempengaruhi kualitas audit yang dimiliki oleh auditor. 

Lauw et al., (2012) menguji konstruk jasa non audit pada KAP di Jawa 

Tengah. Proksi yang digunakan dalam penelitiannya untuk independensi selain 

audit tenure, tekanan klien, peer review, adalah jasa non audit. Pemberian jasa 

non audit berarti pihak auditor ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh 

manajemen klien. Saat dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan, 

kemudian ditemukan kesalahan terkait dengan jasa yang diberikan oleh auditor 
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tersebut terhadap manajemen kliennya, hal ini berarti auditor mempunyai 

reputasi yang buruk karena tidak bisa memberikan alternatif yang baik bagi 

kliennya. Dengan demikian adanya pemberian jasa non audit yang diberikan oleh 

auditor mempengaruhi kualitas audit yang dimiliki. 

Agusti dan Pertiwi (2013) melakukan pengujian konstruk jasa non audit 

pada KAP diseluruh Sumatera. Pemberian jasa non audit merupakan proksi dari 

independensi. Pemberian jasa non audit juga merupakan hal yang harus 

dipertimbangkan ketika auditor melaksanakan profesi auditnya. Dengan 

memberikan jasa non audit pihak auditor akan terlibat dengan aktivitas 

manajemen klien. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai reputasi serta 

kualitas audit yang baik supaya bisa memberikan opini yang baik untuk kliennya. 

Dalam penelitiannya (Hanif et.,al, 2013) memaparkan bahwa penting bagi 

auditor untuk mempertahankan independensinya. Independensi yang kuat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemberian jasa lain selain 

audit. Pemberian jasa lain yang diberikan oleh auditor kepada klien tidak terlepas 

dari sikap independensi yang akan mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Oleh karena itu, jasa non audit juga menjadi pertimbangan dan penilaian 

bagaimana auditor tetap independen dalam melaksanakan tugas profesinya. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini bahwa jasa non audit yang 

diproksikan untuk mengukur independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H5: Jasa non audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

3.4.3 Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit 

 SA Seksi 230 menyatakan penggunaan kemahiran profesional yang 

dilakukan dengan cermat dan seksama akan menuntut auditor untuk 

melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan sikap 
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yang selalu mempertanyakan serta melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. 

Auditor tidak akan menganggap bahwa pihak manajemen bersikap tidak jujur, 

tetapi tidak juga menganggap bahwa auditor bersikap jujur. Ketika melaksanakan 

sikap skeptisme profesionalnya, auditor tidak harus cepat puas dengan bukti 

audit yang telah diperolehnya. Dengan demikian skeptisme profesional memiliki 

pengaruh dalam pencapaian kualitas audit (Attamimi, 2015; Sari dan Ramantha, 

2015; Nainggolan, 2016; Zarefar, 2016). 

 Attamimi (2015) menguji konstruk skeptisme profesional pada kualitas 

audit di KAP daerah Surabaya. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa auditor 

harus memiliki skeptisme profesional yang digunakan dalam mengambil 

keputusan terhadap jumlah bukti dan tipe bukti yang ditemukan saat melakukan 

proses audit. Penerapan skeptisme profesional yang tepat akan menentukan 

kualitas bukti audit yang ditemukan. Dengan demikian, skeptisme profesional 

yang diterapkan dengan baik akan mempengaruhi kualitas audit yang dimiliki 

oleh auditor karena bukti audit yang ditemukan tepat. Hal ini akan mendukung 

pelaksanaan prosedur audit selanjutnya. 

Sari dan Ramantha (2015) melakukan pengujian konstruk skeptisme 

profesional pada kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Skeptisme 

profesional yang dimiliki oleh auditor akan membantu auditor dalam melakukan 

prosedur audit yang harus dilakukannya. Skeptisme profesional harus diterapkan 

dengan tepat agar temuan bukti audit juga tepat. Penemuan bukti audit yang 

tepat akan menentukan kualitas dari audit yang diberikan oleh auditor. Sehingga 

skeptisme profesional memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

Nainggolan (2016) menguji konstruk skeptisme profesional pada kualitas 

audit di KAP Kota Medan. Zarefar (2016) melakukan pengujian konstruk 

skeptisme profesional pada kualitas audit di BPKP Provinsi Riau. Berdasarkan 

hal tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 
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H6: Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

3.4.4 Konsep Etika Auditor pada Kompetensi, Proksi Independensi, dan 

Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit 

Kode Etik Akuntan Profesional Seksi 130 tentang Kompetensi dan Kehati-

hatian Profesional menyatakan bahwa mewajibkan akuntan profesional untuk 

memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada tingkat yang 

dibutuhkan guna menjamin klien akan menerima layanan jasa profesional 

kompeten yang diberikan. Selain itu, dituntut untuk bertindak dengan cermat dan 

tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku (KEAP Seksi 

130:1). Jasa profesional yang berkompeten mensyaratkan untuk 

mempertimbangkan penerapan pengetahuan dan keahlian profesional dengan 

cermat.  

Prinsip integritas dalam Kode Etik Akuntan Profesional Seksi 110 juga 

menuntut akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam membangun 

hubungan baik hubungan profesional maupun hubungan bisnis selama masa 

perikatan. Kemudian dalam prinsip objektivitas (Kode Etik Akuntan Profesional 

Seksi 120) mewajibkan akuntan profesional supaya tidak membiarkan adanya 

bias, benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak tertentu yang akan 

mengakibatkan penurunan pertimbangan profesional. Dalam menjalankan 

profesi auditnya, akuntan publik harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan 

kode etik akuntan. Kode Etik Akuntan Profesional ini berisi prinsip dasar dan juga 

etika profesi yang harus diterapkan baik oleh individu yang ada dalam KAP 

ataupun jaringan KAP yang memberikan jasa assurance dan jasa non assurance 

(jasa non audit) (Deli, 2015). 

 Selain itu, interaksi independensi dilakukan akuntan publik dalam 

melaksanakan profesi auditnya. Terjadi hubungan antara akuntan publik (auditor) 
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dengan kliennya dalam aspek independensi yang muncul dari situasi konflik yang 

ditimbulkan karena tekanan klien. Situasi ini terjadi karena pihak klien tidak 

sependapat dengan beberapa hasil pengauditan laporan keuangan. Pihak klien 

akan berusaha mempengaruhi auditor dalam pemberian opini tetapi masih 

sesuai dengan standar audit atau tidak melanggar standar audit yang berlaku 

termasuk ketika opini tersebut tidak mencerminkan keadaan klien yang 

sebenarnya (Saputra, 2012). Dengan demikian, etika auditor menjadi krusial 

dalam proses peningkatan kualitas audit dan wajib dilaksanaan oleh akuntan 

publik dalam menjalankan profesi auditnya selama masa perikatan.  

 

3.4.4.1 Pengaruh Interaksi Etika Auditor pada Kompetensi terhadap Kualitas 

Audit 

 Seorang auditor dalam melaksanakan profesi auditnya dituntut memiliki 

kompetensi yang tinggi. Auditor harus memiliki pengetahuan yang luas, 

pengalaman serta pendidikan yang tinggi. Sehingga dapat  mengetahui 

permasalahan secara lebih dalam dan dapat lebih mudah mengikuti 

perkembangan audit yang saat ini semakin kompleks (Darayasa dan Wisadha, 

2016).  

Darayasa dan Wisadha (2016) melakukan pengujian interaksi etika 

auditor terhadap kompetensi pada seluruh auditor yang bekerja di Denpasar. 

Ketika auditor serta pihak manajemen melakukan profesinya kemudian tidak 

mencapai kata sepakat, hal ini akan menjadi pendorong bagi kedua belah pihak 

untuk cenderung melawan standar serta kode etik yang telah ditetapkan supaya 

mencapai kata sepakat diantara keduanya. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor 

serta manajemen tidak akan lagi diterapkan berdasarkan etika profesi yang 

berlaku. Sejatinya adanya standar serta kode etik agar profesi audit serta profesi 

manajemen dapat dilakukan dengan baik dan tepat sesuai dengan standar serta 
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kode etik yang berlaku. Kode etik jika diterapkan dengan baik oleh auditor akan 

memberi pengaruh yang baik terhadap kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, 

dengan adanya etika auditor yang baik akan mempengaruhi sejauh mana 

kualitas audit yang dimiliki. Sehingga Darayasa dan Wisadha memaparkan 

bahwa interaksi etika auditor memperkuat hubungan antara kompetensi yang 

dimiliki oleh auditor dengan kualitas audit yang dimilikinya. 

Saputra (2012) melakukan pengujian interaksi etika auditor pada 

kompetensi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berada di Jawa 

Tengah dan DI Yogyakarta. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor harus 

didukung dengan etika auditor yang baik. Hal ini dikarenakan etika yang dimiliki 

oleh auditor akan berhubungan langsung dengan klien. Ketika kompetensi yang 

dimiliki oleh auditor dapat digunakan dengan tepat dan didukung dengan etika 

yang baik, maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik.  

Zarefar (2016) juga telah melakukan pengujian interaksi etika auditor 

pada kompetensi auditor yang bekerja di BPKP Provinsi Riau. Dalam 

penelitiannya dipaparkan bahwa etika auditor penting untuk dimiliki oleh seluruh 

auditor. Auditor yang minim sekali menerapkan etika auditor yang dimilikinya 

cenderung tidak profesional dalam menggunakan kompetensi yang dimilikinya. 

Oleh karena itu, interaksi etika auditor pada kompetensi akan memperkuat 

pengaruh terhadap kualitas audit yang dimilikinya. 

Dengan demikian interaksi etika auditor terhadap kompetensi yang dimiliki 

oleh auditor harus didukung dengan penerapan Kode Etik Akuntan Profesional 

dan prosedur – prosedur lainnya yang telah ditetapkan (Saputra, 2012; Zarefar, 

2016). Jadi ketika auditor melaksanakan proses audit dengan memperhatikan 

etika maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan demikian 

peneliti meyakini bahwa etika auditor dapat memoderasi kompetensi terhadap 
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kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H7: Etika auditor memperkuat pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas 

audit. 

 

3.4.4.2 Pengaruh Interaksi Etika Auditor pada Audit Tenure terhadap 

Kualitas Audit 

Terjadinya independensi auditor dapat dilihat dari lamanya hubungan 

kerjasama dengan klien. Kerjasama yang semakin lama akan membuat 

hubungan antara auditor dan klien akan sangat familier. Terlebih jika klien 

menyediakan fasilitas yang baik bagi auditor. Dengan kerjasama yang lama ini, 

auditor juga lebih tahan terhadap tuntutan klien. Selama bekerja sama dengan 

klien, auditor harus selalu memperhatikan standar audit dan tetap 

memperhatikan standar perilaku etis auditor dalam berhubungan dengan 

kliennya baik dalam kurun waktu yang singkat atau lama (Saputra, 2012).  

Saputra (2012) dalam penelitiannya memaparkan etika auditor 

berhubungan dengan klien. Ketika dalam masa menjalin hubungan dengan klien, 

auditor tidak dapat menerapkan etika auditor dengan tepat, maka klien akan bisa 

menilai bahwa kualitas auditor tersebut tidak baik. Sebisa mungkin auditor 

menerapkan kode etik profesi akuntan publik dengan baik selama memiliki 

keterikatan dengan klien. Hal ini karena etika auditor mencerminkan kualitas 

audit yang dimiliki. Semakin tepat auditor memiliki etika auditor yang baik selama 

berinteraksi dan menjalin hubungan dengan klien, maka kualitas audit juga akan 

meningkat. Disamping itu semakin lama hubungan yang terjalin, semakin 

diperlukan juga untuk tetap menjaga etika auditor. Oleh karena itu, interaksi etika 

auditor selama memiliki keterikatan hubungan terhadap klien, yakni audit tenure 
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(lama hubungan dengan klien) akan memperkuat pengaruhnya terhadap kualitas 

audit para auditor. 

Darayasa dan Wisadha (2016) memaparkan bahwa penting 

menerapkan etika serta mematuhi standar audit yang berlaku. Hubungan yang 

terjalin dengan klien menuntut auditor untuk memiliki etika yang baik. Lama atau 

tidaknya keterikatan hubungan dengan klien akan mempertanyakan bagaimana 

dengan etika auditor yang dimiliki. Oleh karena itu pentingnya interaksi etika 

auditor yang terjadi diantara hubungannya dengan klien akan memperkuat 

pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dimiliki auditor. Kemampuan 

hubungan auditor bertahan dengan kliennya bisa juga menyebabkan lemahnya 

independensi auditor karena hubungan yang sangat familier (Darayasa dan 

Wisadha, 2016). Dengan demikian peneliti meyakini bahwa etika auditor dapat 

memoderasi audit tenure terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, 

maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H8: Etika auditor memperkuat pengaruh positif audit tenure terhadap kualitas 

audit. 

 

3.4.4.3 Pengaruh Interaksi Etika Auditor pada Tekanan Klien terhadap 

Kualitas Audit  

Pada saat dilakukan proses audit oleh auditor, hubungan atau interaksi 

antara klien dan auditor terjadi. Hubungan yang terbentuk tersebut karena 

adanya situasi konflik dari klien. Konflik karena pihak klien tidak sependapat 

dengan hasil opini audit laporan keuangannya. Keadaan yang demikian 

menuntut auditor untuk bertahan pada pilihan antara mengikuti keinginan klien 

yang dapat melanggar standar audit atau tetap mempertahankan 

independensinya (Saputra, 2012). Disatu sisi jika auditor mempertahankan 

independensinya, bisa saja pihak klien akan menghentikan dan mengganti 
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auditornya (Darayasa dan Wisadha, 2016). Kemampuan auditor untuk bertahan 

dibawah tekanan klien selain karena lingkungan tertentu, perilaku yang 

mencakup etika profesionalnya juga menjadi kontribusinya.  

Saputra (2012) melakukan pengujian terhadap interaksi etika auditor 

pada tekanan klien pada auditor yang berkerja di seluruh KAP di Jawa Tengah 

dan DI Yogyakarta. Penelitian Saputra (2012) memaparkan interaksi etika auditor 

terhadap tekanan klien terjadi pada saat proses audit. Disinilah tekanan klien itu 

akan muncul. Apakah auditor akan melanggar kode etik serta standar yang 

berlaku atau mengikuti keinginan klien. Hal ini menyebabkan auditor dituntut 

untuk tetap mempertahankan etika auditornya. Karena dengan penerapan etika 

auditor yang baik dan tepat pada saat terjadi tekanan klien, hal ini akan 

menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Sehingga adanya interaksi etika 

auditor akan menimbulkan pengaruh yang kuat tekanan klien terhadap kualitas 

audit. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Darayasa dan 

Wisadha (2016). Dalam penelitiannya dipaparkan bahwa penting bagi auditor 

memiliki interaksi etika auditor saat tekanan klien terjadi. Seorang auditor telah 

memiliki kode etik profesional serta standar audit sebagai pedoman 

melaksanakan profesi auditnya. Tekanan klien yang diterima oleh auditor dari 

klien membuat etika auditor kembali dipertanyakan. Hal ini menuntut auditor 

untuk tetap menjaga etika auditornya. Ketika etika auditor itu diterapkan dengan 

baik pada saat mendapat tekanan klien, maka hal ini akan mempengaruhi 

kualitas audit yang dimiliki oleh auditor tersebut. Sehingga interaksi etika auditor 

memperkuat pengaruh tekanan klien terhadap kualitas audit. Dengan demikian 

peneliti meyakini bahwa etika auditor dapat memoderasi tekanan klien terhadap 

kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 
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H9: Etika auditor memperkuat pengaruh positif tekanan klien terhadap kualitas 

audit. 

 

3.4.4.4 Pengaruh Interaksi Etika Auditor pada Peer Review terhadap 

Kualitas Audit 

Darayasa dan Wisadha (2016) menguji konstruk independensi terhadap 

kualitas audit. Sikap independen adalah hal yang melekat pada diri auditor. 

Dalam mengukur sejauh mana independensi yang dimiliki oleh auditor, 

independensi juga diproksikan dengan peer review. Dalam melakukan telaah 

atau review atas hasil audit tidak bisa terlepas dari standar auditing serta kode 

etik profesional akuntan. Saputra (2012) melakukan uji empiris bahwa 

independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. interaksi etika 

auditor terhadap Independensi yang diproksikan dengan audit tenure, tekanan 

klien, peer review, dan jasa non audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

Darayasa dan Wisadha (2016) dalam penelitiannya memaparkan bahwa 

memiliki sikap independensi yang dalam hal ini diproksikan dengan peer review 

memiliki hubungan dengan etika auditor. Munculnya interaksi etika auditor saat 

peer review dilakukan oleh menghasilkan kualitas audit semakin baik. Peer 

review dilakukan guna menilai apakah telah menerapkan sistem pengendalian 

audit dengan baik dan apakah telah mematuhi standar serta kode etik yang 

berlaku. Hal ini diperlukan interaksi etika auditor pada peer review. Sehingga 

kualitas audit dari para auditor dapat tercapai dengan baik. 

Saputra (2012) menyatakan bahwa independensi wajib dimiliki oleh 

auditor. Dalam penelitiannya independensi diproksikan dengan peer review. Peer 

review akan selalu dilakukan supaya kualitas audit tetap terjaga. Selama proses 

peer review tersebut, auditor dituntut untuk wajib mempertahankan etika 

auditornya. Dengan interaksi etika auditor yang diterapkan dengan baik, 
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mematuhi baik standar audit maupun kode etik akuntan profesional dengan 

tepat, akan menghasilkan peer review yang menyebabkan kualitas audit semakin 

meningkat. Dengan demikian peneliti meyakini bahwa etika auditor dapat 

memoderasi peer review terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H10: Etika auditor memperkuat pengaruh positif peer review terhadap kualitas 

audit. 

 

3.4.4.5 Pengaruh Interaksi Etika Auditor pada Jasa Non Audit terhadap 

Kualitas Audit 

Prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap 

auditor dalam KAP atau jaringan KAP yakni kode etik akuntan profesional. Hal ini 

ditujukan baik untuk anggota IAPI maupun non anggota IAPI yang memberikan 

jasa profesional baik jasa audit (assurance) atau non audit (non assurance), 

seperti yang telah tercantum dalam Standar Profesi dan Kode Etika Profesi. Bagi 

anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP ataupun jaringan KAP dan tidak 

memberikan jasa profesional baik jasa audit maupun non audit harus tetap 

mematuhi serta mengimplementasikan Bagian A Kode Etik tentang Prinsip Dasar 

Etika Profesional bagi Akuntan Profesional. Dalam memenuhi akuntabilitas 

publik, dalam meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya etika auditor. 

Mempertahankan independensi (yang diproksikan dengan audit tenure, tekanan 

klien, peer review, dan jasa non audit) dalam penerapannya memerlukan etika 

agar standar perilaku etis tertinggi auditor tetap terjaga (Saputra, 2012). Ketika 

memberikan jasa profesionalnya kepada klien, ketika hasil dari jasa yang 

diberikan tidak sependapat dengan keinginan klien, dalam keadaan dilema 

auditor dapat ditekan klien untuk melanggar standar profesi dan kode etik 

akuntan profesional. Disaat itulah auditor harus memilih bagaimana tetap 
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mempertahankan independensinya (Darayasa dan Wisadha, 2016). Berdasarkan 

hal tersebut, diyakini oleh peneliti bahwa etika auditor dapat memberikan 

pengaruh hubungan jasa non audit terhadap kualitas audit, maka hipotesis yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H11: Etika auditor memperkuat pengaruh positif jasa non audit terhadap kualitas 

audit. 

 

3.4.4.6 Pengaruh Interaksi Etika Auditor pada Skeptisme Profesional 

terhadap Kualitas Audit 

Skeptisme profesional merupakan pikiran auditor yang selalu dan terus 

mempertanyakan serta mengevaluasi secara kritis terhadap temuan bukti audit. 

Dalam melakukan temuan bukti audit, auditor akan menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, serta kemampuannya yang harus dilaksanakan dengan cermat 

dan seksama. Selain itu, hal ini membuat auditor memiliki integritas agar 

pengumpulan dan penilaian temuan bukti audit dilakukan secara objektif 

(Standar Audit 230). 

Skeptisme profesional berkaitan erat dengan etika. Etika secara umum 

adalah sebagai perangkat moral dan nilai. Dapat dikatakan etika berkaitan erat 

dengan moral serta nilai – nilai yang berlaku. Auditor dalam melaksanakan tugas 

auditnya dituntut supaya memiliki serta menerapkan etika profesionalnya sebagai 

auditor. Attamimi (2015) telah melakukan pengujian pada seluruh staf auditor di 

seluruh KAP di Surabaya. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa etika auditor 

sangat erat hubunganya dengan moral. Melaksanakan tugas auditnya dalam 

rangka mengumpulkan bukti audit, auditor harus memiliki keseimbangan sikap 

percaya dan curiga. Dalam mempertahankan keseimbangan ini, auditor dituntut 

untuk tetap menjaga etika auditor yang dimilikinya. Sehingga auditor akan 

bekerja sesuai dengan standar serta kode etik profesional yang berlaku. Dengan 
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demikian kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor juga akan semakin 

meningkat. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa interaksi etika auditor 

memperkuat pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit yang 

dihasilkan oleh auditor. 

Zarefar (2016) melakukan pengujian interaksi etika auitor terhadap 

skeptisme profesional pada auditor yang bekerja di BPKP Provinsi Riau. Dalam 

penelitiannya dipaparkan bahwa auditor harus memiliki keseimbangan antara 

sikap percaya dan curiga terhadap temuan bukti audit. Keseimbangan ini akan 

menentukan prosedur audit selanjutnya. Tetapi dalam praktiknya, auditor 

cenderung percaya atau justru akan lebih curiga terhadap temuan bukti audit. hal 

tersebut menuntut auditor menggunakan kemahiran profesionalnya secara 

cermat dan seksama dengan mengacu kepada standar audit dan juga kode etik 

akuntan profesional. Etika profesi audit yang diterapkan dengan cermat dan 

seksama akan menciptakan sikap skeptisme profesional yang balance. Dengan 

demikian peneliti meyakini bahwa interaksi etika auditor memperkuat skeptisme 

profesional terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini 

bahwa etika auditor memiliki pengaruh pada skeptisme profesional dalam 

menciptakan kualitas audit yang baik, maka hipotesis yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H12: Etika profesi memperkuat pengaruh positif skeptisme profesional terhadap 

kualitas audit. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

positivis (kuantitatif), yang mana menurut Sekaran (2013) dan Sugiyono (2013) 

pendekatan positivis menekankan pada pengujian hipotesis yang bersifat 

klausal. Berdasarkan tujuan penelitian ini ingin mencoba menguji serta 

menganalisis pengaruh faktor kualitas audit terhadap kualitas audit dengan etika 

auditor sebagai moderasinya. Dalam penelitian akan menggunakan dimensi 

waktu cross sectional yakni pengumpulan kuisioner dalam suatu waktu tertentu 

(Hartono, 2016).  

 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Sekaran (2013), Sugiyono (2013), dan Mulyatiningsih 

(2011) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau subjek/ objek yang 

memiliki kualitas dan juga karakteristik tertentu yang akan diteliti serta akan 

menjadi wilayah generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan 

publik di Indonesia. KAP “Big Ten” dipilih sebagai populasi karena merupakan 10 

KAP yang paling banyak menangani emiten (klien) di Indonesia. Hal tersebut 

membuat peneliti menduga dengan semakin banyaknya klien yang diaudit, maka 

tingkat kualitas audit dari auditor juga semakin perlu diperhatikan. Hal tersebut 

supaya komptensi, independensi, skeptisme profesional, dan etika auditor 

semakin melekat dalam diri auditor dalam menghadapi defisiensi audit. Berikut ini 
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adalah daftar KAP “Big Ten” yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian 

ini: 

Tabel 4.1 Daftar KAP “Big Ten” 
 

No. Nama Kantor Akuntan Publik 

1. Purwanto, Suherman, & Surja (EY) 

2. Osman, Bing, Satrio, & Eny ( Deloitte) 

3. Tanudiredja, Wibisana, & Rekan (PWC) 

4. Mulyamin, Sensi, Suryanti, & Lianny (Moore Stephens) 

5. Amir Jusuf, Aryanto, Mawar & Saptoto (RSM) 

6. Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan (BDO) 

7. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) 

8. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) 

9. Siddharta & Widjadja (KPMG) 

10. Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan (HLB) 

Sumber Data: www.idx.co.id 

 

KAP Big Ten merupakan sepuluh KAP terbesar yang cenderung memiliki 

spesialisasi tinggi untuk masing-masing akuntan publik yang bekerja di 

dalamnya. Dalam KAP ini akuntan publiknya memiliki bidang keahlian super 

khusus di wilayah terbatas sehingga output jasa yang dihasilkan berkualitas 

tinggi. Adanya fenomena defisiensi audit membuat peneliti meyakini bahwa 

auditor (akuntan publik) yang bekerja dalam lingkup KAP Big Ten membutuhkan 

alat ukur yang dipergunakan dalam memantau kualitas audit para auditornya 

guna mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan datang. 

Supaya auditor Indonesia khususnya auditor di KAP besar seperti Big Ten tetap 

eksis dalam menghadapi persaingan dengan auditor dari luar. Disamping itu alas 

an memilih KAP Big Ten karena peneliti meyakini adanya spesialisasi yang tinggi 

untuk para auditornya yang menuntut kualitas audit yang semakin baik agar 

jangan sampai lengah dalam mempertahankan posisi emas dari KAP Big Ten ini. 

Diharapkan dengan pengukuran kualitas audit seiring dengan adanya fenomena 

defisiensi audit membuat para auditor dalam KAP ini semakin memperhatikan 

http://www.idx.co.id/
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kompetensi, independensi, skeptisme profesional, serta etika auditor sebagai 

peningkat kualitas auditnya. 

Sampel menurut Sugiyono (2013) merupakan bagian dari jumlah serta 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik adalah jika dapat 

merepresentasikan populasi secara tepat dan akurat (Hartono, 2016; Sugiyono, 

2013). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik non probability sampling 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan 

suatu kriteria tertentu dari populasi penelitian. Kriteria yang akan digunakan yakni 

judgement sampling. Kriteria judgement sampling berupa suatu pertimbangan 

tertentu yang diyakini oleh peneliti. Peneliti meyakini sepuluh KAP besar yang 

ada di Indonesia dirasa sudah cukup mewakili populasi penelitian ini. Seluruh 

auditor yang bekerja di KAP ”Big Ten” diperkirakan 200 orang dengan strata 

pekerjaannya mulai dari auditor auditor junior, auditor senior, manajer, dan 

partner. Seluruh auditor dituntut untuk meningkatkan kualitas auditnya seiring 

dengan berjalannya waktu dan berkembangnya berbagai fenomena- fenomena 

audit di lingkungannya. Salah satunya adalah adanya defisiensi audit yang terjadi 

pada auditor. Judgement sampling yang digunakan adalah auditor junior, auditor 

senior, manajer, dan partner. Hal ini karena mereka telah memiliki masa kerja 

yang panjang, yakni lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, peneliti mengambil 

sampel auditor junior, auditor senior, manajer, dan partner yang bekerja di KAP 

“Big Ten” untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kualitas audit para 

auditornya dengan adanya fenomena ini. 
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4.3 Pengumpulan Data 

4.3.1 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer menurut 

Sugiyono (2013) adalah data yang dicatat secara langsung dari sumbernya. Data 

yang belum pernah diolah untuk kepentingan tertentu dan menunjukkan keaslian 

informasi yang terkandung dalam data tersebut. Penelitian ini akan 

menggunakan kumpulan jawaban kuisioner dari para responden sebagai data 

penelitian.  

 

4.3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Metode survei 

(Jogiyanto, 2004) adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan – pertanyaan kepada responden individu. Survei yang baik dengan 

tingkat pengembalian minimal 30% (Hartono, 2016). Metode survei dalam 

pengumpulan data penelitian ini dengan kuisioner. Kuisioner merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan menggunakan sejumlah item pertanyaan atau 

pernyataan dengan format tertentu. Kuisioner dipilih karena sesuai dengan 

tujuan penelitian, yakni ingin menggali data informasi dari responden secara 

efektif dan efisien. Selanjutnya teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh 

peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan 

sampel yang dilakukan ketika data lengkap tentang populasi penelitian dalam 

bentuk sampling frame tidak dimiliki oleh peneliti dan kemudian peneliti 

menggunakan purposive sampling dengan judgement sampling berdasarkan 

strata yakni auditor junior, auditor senior, manajer, dan partner (Abdillah dan 

Hartono, 2015:66).  

Kuisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang 

diadaptasi dari Lauw et al., (2012) dan Mursalim (2016) untuk variabel 
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Kompetensi, Lauw et al., (2012) untuk variabel audit tenure, tekanan klien, peer 

review, dan jasa non audit. Hurtt (2010) untuk variabel Skeptisme, serta Lauw et 

al., (2012) dan Effendy (2010) untuk variabel Kualitas Audit. Jurnal internasional 

yang diadopsi oleh peneliti diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia, 

kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris dengan bantuan ahli 

bahasa, supaya terjadi kecocokan arti dan makna serta menghindari makna bias.  

Sebelum kuisoner disebar, dalam penelitian ini juga akan dilakukan pilot 

test terlebih dahulu. Pilot test merupakan uji kelayakan kuisioner dengan memilih 

jumlah responden yang lebih kecil dari sampel penelitian. Pilot test digunakan 

untuk menguji instrumen penelitian yang dituangkan dalam kuisioner, apakah 

kuisioner dapat dimengerti dan dipahami maksudnya oleh responden. Selain itu 

dilakukannya pilot test untuk menguji validitas serta reliabilitas dari kuisioner 

penelitian. Pilot test akan dilakukan pada KAP di Kota Malang dengan 

mengambil 40 responden auditor. Peneliti merasa bahwa jumlah ini telah cukup 

mewakili dari jumlah sampel minimum yakni sebesar 30 responden (Sekaran dan 

Bougie, 2010:296). Pilot test dilakukan di wilayah populasi dengan responden 

yang ada diluar sampel yang akan digunakan oleh peneliti. 

Penyebaran kuisioner kepada responden dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Melakukan konfirmasi untuk menerima, menyebarkan kuisioner kepada 

responden yang telah ditentukan untuk mengisi, kurang lebih satu bulan 

sebelum kuisioner disebar kepada masing – masing KAP yang dijadikan 

sampel. Konfirmasi akan dilakukan melalui telepon atas kesanggupan 

untuk mengisi kuisioner. 

2) Setelah permintaan konfirmasi untuk melakukan pengisian kuisioner 

disetujui, peneliti akan memberikan kuisioner berupa hard copy (untuk 

sampel yang mudah dijangkau oleh peneliti) dan soft copy (untuk sampel 
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yang sulit dijangkau oleh peneliti). Kuisioner soft copy akan disampaikan 

dalam bentuk link google form yang telah dibuat oleh peneliti.  

 

Survei memiliki kekurangan, yakni tingkat pengembaliannya rendah yang 

dikarenakan pertanyaan serta jawabannya tidak direspon oleh responden. 

Beberapa cara yang bisa diatasi dalam mengatasi masalah tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1) Melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KAP yang dituju untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

2) Melakukan review isi survei, atas item pernyataan yang dibuat terlalu 

panjang. 

3) Menyertakan surat pengantar survei. 

4) Melakukan personalisasi dengan menandatangani satu per satu kuisioner 

yang akan dikirimkan sendiri. 

5) Menyertakan amplop kembalian dan mengupayakan mengantar sendiri 

kuisionernya untuk sampel yang mudah dijangkau. 

6) Menetapkan tanggal jatuh tempo terakhir kuisioner harus direspon. 

7) Meniadakan nama responden pada lembar kuisioner. 

8) Melakukan follow up, dengan cara mengingatkan KAP yang dikirim 

kuisioner untuk melakukan pengisian beberapa hari setelah kuisioner 

diterima. 

9) Mengambil kuisioner secara langsung pada saat kuisioner telah selesai 

diisi oleh KAP yang dijangkau oleh peneliti. 

Tahapan pengumpulan data berikutnya adalah dengan mengirimkan 

kuesioner melalui website linkedin (www.linkedin.com) yang ditujukan kepada 

auditor junior, auditor senior, manajer, dan partner yang bekerja di KAP yang 

dituju. 

http://www.linkedin.com/
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4.4 Teknik Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini akan menguji konstruk kompetensi, audit tenure, tekanan 

klien, peer review, jasa non audit, dan skeptisme profesional dengan etika 

auditor sebagai variabel moderasinya. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur konstruk dalam penelitian ini diadopsi dari instrumen yang pernah 

digunakan dalam penelitian – penelitian sebelumnya (Lauw et al., 2012; 

Mursalim, 2016; Hurtt, 2010; Attamimi, 2015; Maryani dan Ludigdo, 2001; serta 

Effendy,2010), yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan validitas serta 

reliabilitas. Skala yang digunakan untuk pengukuran tiap – tiap variabel adalah 

skal Likert dengan skala 1 sampai dengan 7 yang mempunyai arti: (1) Sangat 

Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Netral, (5) Agak Setuju, 

(6) Setuju, dan (7) Sangat Setuju Sekali. Skala Likert dipilih karena mengukur 

tanggapan responden baik positif ataupun negatif dengan lebih tegas. Skala 

Likert sudah mengalami perkembangan tidak hanya digunakan dalam mengukur 

pendapat, tetapi juga mengungkapkan sikap seorang auditor tentang sejauh 

mana kualitas audit yang dimiliki berdasarkan konstruk faktor penentu kualitas 

audit. Hal ini lebih berkaitan dengan megukur pola – pola perilaku auditor 

tersebut. 

1. Kompetensi Auditor 

Standar umum SA Seksi 210 bahwa audit harus dilakukan oleh orang 

yang memiliki keahlian serta pelatihan teknis yang cukup bagi seorang 

auditor dan dalam pelaksanaan audit serta penyusunan laporannya 

auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat 

dan seksama. Auditor yang mempunyai tingkat pengalaman yang sama, 

belum tentu memiliki pengetahuan yang sama. Jadi ukuran keahlian tidak 

cukup hanya dari pengalaman saja, tetapi diperlukan juga pertimbangan 

lainnya dalam membuat keputusan yang baik karena pada dasarnya 
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manusia juga memiliki pengetahuan (Lauw et al., 2012). Indikator dan 

item pertanyaan dari konstruk kompetensi terhadap kualitas audit 

diadaptasi dari penelitian Lauw et al., (2012) dan Mursalim (2016). 

Indikator konstruk kompetensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan jenis industri klien. 

b. Pengetahuan kondisi perusahaan klien. 

c. Pelatihan dan keahlian khusus. 

d. Mampu memproses informasi. 

e. Pemahaman tupoksi dan internal kontrol klien. 

2. Audit Tenure 

Audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien yang sudah diatur 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/ KMK.06/ 2002 tentang 

jasa akuntan publik yang membatasi masa kerja auditor paling lama 3 

tahun untuk klien yang sama dan boleh sampai 5 tahun untuk Kantor 

Akuntan Publik. Pembatasan dilakukan supaya auditor tidak terlalu dekat 

dengan kliennya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

kecurangan (skandal akuntansi) (Lauw et al., 2012). Indikator konstruk 

audit tenure yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Lama mengaudit klien. 

3. Tekanan Klien 

Dalam menjalankan profesi auditnya, auditor sering kali mengalami 

konflik karena klien tidak sependapat dengan hasil kerja auditor. Pihak 

klien (manajemen perusahaan) menginginkan hasil yang baik untuk 

meningkatkan nilai perusahaannya. Keadaan yang demikian membuat 

auditor menajadi dilema, apakah akan melanggar standar profesi untuk 

memenuhi keinginan klien atau tetap mempertahankan independensinya 

mematuhi standar profesi (Lauw et al., 2012). Tekanan klien yang 
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demikian, jika auditor tidak mampu mengatasi maka akan berpengaruh 

terhadap menurunnya kualitas audit auditor. Sedangkan dikatakan auditor 

berkualitas baik jika memahami dan menjalankan standar profesi, kode 

etik, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Indikator konstruk 

tekanan klien yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Besar fee audit yang diberikan oleh klien. 

b. Pemberian sanksi dan ancaman pergantian auditor oleh klien. 

c. Fasilitas dari klien. 

4. Peer Review 

Adanya tuntutan profesi akuntan dalam memberikan jasa yang 

berkualitas menuntut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan 

juga kegiatan operasional KAP. Peer review (telaah dari rekan auditor) 

dilakukan untuk mengevaluasi dan menentukan apakah KAP yang 

direview sudah mematuhi serta mengembangkan prosedur dan kebijakan 

unsur pengendalian mutu dan prosedur praktik (Lauw et al., 2012). 

Indikator konstruk peer review yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat telaah dari rekan auditor. 

b. Konsekuensi terhadap auditor yang buruk. 

5. Jasa Non Audit 

KAP tidak hanya memberikan jasa berupa audit, tetapi jasa non 

assurance (non audit) lainnya juga diberikan seperti jasa konsultasi 

manajemen, jasa akuntansi misalnya penyusunan laporan keuangan, dan 

juga konsultasi tentang perpajakan. Dalam memberikan jasanya dan 

ternyata dikemudian hari ditemukan kesalahan terkait dengan jasa yang 

diberikan, maka hal ini akan mempengaruhi kualitas audit dari auditor 

tersebut (Lauw et al., 2012). Indikator konstruk jasa non audit yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemberian jasa audit dan non audit kepada klien yang sama. 

b. Pemberian jasa lain dapat meningkatkan informasi laporan 

keuangan. 

6. Skeptisme Profesional 

Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat 

dan seksama dalam melaksanakan dan menyusun laporannya,  dengan 

memperhatikan prinsip –prinsip pelayanan atas kepentingan publik. 

Selain itu juga harus memperhatikan integritas, obyektivitas, dan 

independensi dalam melaksanakan kemahiran profesionalnya. Kemahiran 

profesional menuntut untuk melakukan skeptisme profesional, yang 

berarti sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan 

mengevaluasi temuan bukti audit  (Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007). 

Skeptisme profesional menurut Hurtt (2010) merupakan karakteristik 

individu yang mutidimensional dengan adanya sikap yang selalu 

mempertanyakan dan menilai bukti audit dengan kritis. Indikator konstruk 

skeptisme profesional yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pikiran yang mempertanyakan (Questioning Mind). 

b. Penundaan keputusan (Suspension of Judgement). 

c. Pencarian pengetahuan (Search of Knowledge).  

d. Pemahaman Interpersonal (Interpersonal Understanding). 

e. Keyakinan Diri (Self Esteem). 

f. Keteguhan Hati (Autonomy). 

7. Etika Auditor 

Etika sebagai seperangkat prinsip –prinsip moral atau nilai – nilai 

(Arens et al., 2008). Etika juga merupakan seperangkat aturan dan norma 

atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus 

dilakukan maupun yang haru ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok 
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masyarakat atau profesi (Maryani dan Ludigdo, 2001). Seorang auditor 

dalam melaksanakan profesi auditnya diatur oleh kode etik. Kode Etik 

Akuntan Profesional ini berisi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang 

diterapkan baik bagi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

maupun non anggota IAPI yang memberikan jasa audit ataupun non audit 

(Deli et el., 2010; Kode Etik Akuntan Profesional Seksi 100.5). Indikator 

konstruk etika auditor yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab profesi auditor. 

b. Integritas. 

c. Obyektivitas. 

d. Kerahasiaan. 

8. Kualitas Audit 

Auditor dikatakan memiliki kualitas yang baik adalah jika dalam 

melaksanakan profesi auditnya mematuhi dan memenuhi standar auditing 

dan standar pengendalian mutu (Ikatan Akuntan Publik). Dengan 

demikian kualitas audit adalah segala kemungkinan auditor menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien serta 

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, yang mana dalam 

melaksanakan profesi auditnya wajib berpedoman pada standar auditing 

dan kode etik akuntan yang berlaku (Attamimi, 2015). Indikator konstruk 

kualitas audit yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Berpedoman pada prinsip akuntansi dan audit. 

b. Keakuratan temuan audit. 

c. Nilai rekomendasi. 

d. Kejelasan laporan. 

e. Manfaat audit. 

f. Tindak lanjut hasil audit. 
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4.5 Metode Statistik 

 Metode statistik yang akan digunakan dalam menguji hipotesis penelitian 

ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SmartPLS. Metode statistik ini dipilih karena beberapa hal, yakni (Hartono dan 

Abdullah, 2015:161), yaitu: 

1) Metode statistik ini tepat digunakan karena sesuai dengan penelitian ini 

yaitu untuk menguji efek prediksi hubungan antar variabel laten dalam 

model berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yakni dalam 

studi ini memprediksi konstruk faktor kualitas audit dan mencoba 

mengembangkannya dengan penelitian terdahulu. 

2) Dengan metode statistik ini tepat dilakukan untuk menguji efek prediksi 

hubungan antar variabel laten dalam suatu model. 

3) Dengan sampel yang kecil, PLS dapat digunakan dan tidak memiliki 

persyaratan untuk data berdistribusi normal, serta dapat menguji model 

penelitian dengan dasar teori yang lemah (Abdillah dan Hartono, 

2015:163). 

4) Walaupun terdapat data yang tidak berdistribusi normal dan data hilang, 

hasil akan tetap robust (kokoh). 

5) PLS dapat mengembangkan metode regresi dan juga analisis faktor 

dalam satu teknik statistika (Abdillah dan Hartono, 2015:164). 

 

4.6 Persamaan Struktural 

 Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan dalam 

menganalisis hubungan variabel independen dan interaksi variabel moderasi 

adalah Partial Least Square dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Ada dua 

persamaan struktural sebelum dimoderasi dengan Etika Auditor (1) dan setelah 
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dimoderasi oleh Etika Auditor (2). Berikut bentuk persamaan struktural penelitian 

ini: 

(1) KuA = β1KA + β2AT + β3TK + β4PR + β5JNA + β6SP + e 

(2) KuA = β1KA + β2AT + β3TK + β4PR + β5JNA + β6SP + β7KA*EA + 

β8AT*EA + β9TK*EA + β10PR*EA + β11JNA*EA + β12SP*EA + e 

 

Keterangan: 

KuA = Kualitas Audit 

KA = Kompetensi Auditor 

AT = Audit Tenure 

TK = Tekanan Klien 

PR = Peer Review 

JNA = Jasa Non Audit 

SP = Skeptisme Profesional 

EA = Etika Auditor 

β = Koefisien Konstruk 

e = Eror 

 

4.7 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian 

 Dalam mengevaluasi hipotesis model penelitian ini akan menggunakan 

PLS dengan melakukan evaluasi pada outer model dan inner model. Outer 

model yakni model pengukuran yang digunakan untuk menilai validitas dan 

reliabilitas model penelitian. Sednagkan inner model yakni model struktural yang 

digunakan untuk menilai hubungan antar variabel. 

4.7.1 Outer Model 

 Outer model digunakan untuk menilai validitas serta reliabilitas suatu 

model dalam penelitian (Hartono, 2016). Validitas dikaitkan dengan bagaimana 



64 

 

ketepakatan alat ukur atau instrumen penelitian yang dibuat yang digunakan 

untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Hartono, 2016), dalam 

penelitian ini yakni tentang kualitas audit. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji 

validitas item pada setiap konstruk melalui pengujian validitas konstruk, yakni uji 

validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Reliabilitas model menunjukkan 

akurasi, ketepatan, dan kekonsistenan dalam melakukan pengukuran (Hartono, 

2016). Alat ukur dalam penelitian dikatakan handal jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk pengukuran 

reliabilitas penelitian ini menggunakan parameter pengukuran dari outer model 

sebagai berikut: 

1. Convergent Validity, ditunjukkan dengan nilai AVE dan dengan 

Comunality setiap konstruk lebih dari 0,5 (> 0,5). 

2. Discriminant Validity, ditunjukkan dengan nilai cross loading pada tiap 

indikator harus lebih dari 0,7 (> 0,7). 

3. Reliabilitas, ditunjukkan dengan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite 

Reliability harus diatas lebih dari 0,7 (> 0,7). 

 

4.7.2 Inner Model 

 Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten (Hartono, 2016). Model 

struktural PLS akan diuji dengan mengukur nilai R2 dan koefisien path melalui 

perbandingan t statistics dengan nilai t – table pada output SmartPLS. Berikut ini 

adalah parameter pengukuran inner model dalam PLS yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. R2  

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Nilai R2 ini menggambarkan 
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seberapa besar variabel laten dependepen dapat dipengaruhi oleh 

variabel laten independennya. 

2. Nilai Koefisien Path 

Nilai koefisien path ini digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi 

dalam pengujian hipotesis. Nilai koefisien path akan dijelaskan dengan t – 

statitstics. Nilai t – statistics dibandingan dengan t – value dalam 

pengujian hipotesis. T – value untuk hipotesis one tailed adalah sebesar 

1,64. Sedangkan untuk two tailed adalah sebesar 1,96. Jika nilai t –

statistics lebih besar daripada t – value maka hipotesis diterima. 

 

4.8  Model Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis 1 hingga hipotesis 12 menggunakan analisis PLS. 

Berikut pengujian hipotesis dalam studi ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Menentukan terlebih dahulu level signifikan atau nilai kritis (α) yakni 

sebesar 5%. 

2. Melakukan pembandingan terhadap nilai t–statistics pada tampilan output 

bootstrapping program smartPLS dengan nilai t-table. Jika t-statistics 

nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai t-table, hal ini berarti hipotesis 

terdukung (diterima). 

 

4.9 Hasil Pilot Test 

 Data uji pilot dalam studi ini diperoleh sebanyak 53 responden yang 

bekerja sebagai auditor di KAP di Kota Malang. Dari 53 kuesioner yang kembali 

serta dapat diolah adalah sejumlah 50 kuesioner. Berdasarkan pemaparan 

Hartono (2016:32) untuk data pilot test dapat dilakukan dengan jumlah minimal 

10-30 responden. 
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4.9.1   Hasil Uji Validitas Pilot Test 

 Uji validitas penelitian ini terdiri dari uji validitas konvergen dan 

diskriminan, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji validitas konvergen adalah pengujian pertama yang dilakukan dengan 

menggunakan parameter yaitu nilai faktor loading harus lebih dari 0,7, nilai 

AVE (Average Variance Extracted) 0,5 dan nilai indikator communality nya 

lebih dari 0,5. Hartono & Abdillah (2009:80) menyatakan bahwa jika nilai 

faktor loading antara 0,5 – 0,7 dengan skor AVE dan indikator communality 

nya lebih dari 0,5 peneliti sebaiknya tidak menghapus terlebih dahulu 

indikatornya. Setelah melakukan beberapa kali penghapusan indikator 

dengan mempertimbangkan nilai faktor loading dan nilai indikator 

communality ternyata keputusan penghapusan indikator dapat meningkatkan 

nilai AVE. Sehingga nilai AVE tiap indikator lebih dari 0,5. Berikut ini adalah 

hasil uji validitas konvergen data pilot test: 

Tabel 4.2 

Hasil Average Variance Extracted (AVE) Pilot Test 

Konstruk Nilai AVE Keterangan 

KA 0,624 Valid 

AT 0,626 Valid 

TK 1,000 Valid 

PR 0,524 Valid 

JNA 0,646 Valid 

SP 0,556 Valid 

EA 0,526 Valid 

KuA 0,593 Valid 

         Sumber: Data primer diolah 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil dari keputusan penghapusan indikator 

menunjukkan seluruh konstruk memiliki nilai AVE diatas 0,5 serta seluruh 
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indikator dinyatakan valid. Dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah 

memenuhi rule of thumbs dari uji validitas konvergen. 

2. Uji validitas diskriminan adalah pengujian kedua yang dilakukan. Uji validitas 

diskriminan dinilai dengan menggunakan nilai cross loading setiap indikator. 

Nilai cross loading setiap indikator akan berbeda dengan indikator pada 

konstruk lain dan akan berkumpul pada konstruk yang bersangkutan 

(Hartono & Abdillah, 2009:80-81). Berikut hasil cross loading data pilot test 

akan disajikan dalam tabel: 

Tabel 4.3 

Hasil Cross Loading Pilot Test 

Konstruk KA (X1) AT (X2) TK (X3) PR (X4) JNA (X5) SP (X6) KuA (Y) EA (M) 

KA.1 0,852 0,663 0,644 0,698 0,652 0,644 0,790 0,737 

KA.2 0,877 0,805 0,684 0,801 0,676 0,725 0,899 0,827 

KA.3 0,855 0,716 0,723 0,741 0,665 0,735 0,731 0,749 

KA.4 0,872 0,686 0,686 0,689 0,604 0,637 0,725 0,722 

KA.5 0,855 0,693 0,647 0,720 0,650 0,637 0,708 0,741 

KA.6 0,872 0,887 0,805 0,858 0,799 0,832 0,813 0,831 

AT.1 0,806 0,853 0,767 0,833 0,794 0,811 0,807 0,800 

AT.2 0,731 0,812 0,789 0,757 0,596 0,746 0,618 0,675 

AT.3 0,728 0,898 0,812 0,844 0,759 0,802 0,723 0,743 

AT.4 0,738 0,887 0,787 0,784 0,699 0,781 0,765 0,769 

AT.5 0,737 0,883 0,788 0,826 0,764 0,815 0,790 0,788 

AT.6 0,762 0,884 0,798 0,865 0,738 0,823 0,869 0,847 

TK.1 0,765 0,795 0,839 0,781 0,678 0,743 0,776 0,756 

TK.2 0,682 0,784 0,869 0,678 0,659 0,735 0,605 0,692 

TK.3 0,612 0,785 0,796 0,739 0,659 0,690 0,546 0,627 

TK.4 
0,703 0,788 

0,888 
0,754 0,749 0,817 0,690 0,803 

TK.5 0,652 0,701 0,864 0,679 0,684 0,738 0,565 0,605 

PR.1 0,693 0,763 0,752 0,845 0,765 0,832 0,709 0,787 

PR.2 0,802 0,833 0,794 0,893 0,796 0,819 0,833 0,829 

PR.3 0,565 0,578 0,582 0,650 0,540 0,582 0,471 0,486 

PR.4 0,757 0,864 0,718 0,892 0,831 0,819 0,840 0,798 

PR.5 0,791 0,845 0,716 0,861 0,786 0,815 0,822 0,810 

JNA.1 0,305 0,473 0,534 0,503 0,635 0,493 0,261 0,425 

JNA.2 0,713 0,778 0,764 0,832 0,883 0,797 0,714 0,767 
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Konstruk KA (X1) AT (X2) TK (X3) PR (X4) JNA (X5) SP (X6) KuA (Y) EA (M) 

JNA.3 0,589 0,545 0,671 0,611 0,698 0,620 0,493 0,592 

JNA.4 0,683 0,752 0,656 0,783 0,859 0,819 0,796 0,801 

JNA.5 0,719 0,739 0,646 0,817 0,909 0,816 0,754 0,782 

SP.1 0,682 0,727 0,796 0,761 0,768 0,810 0,691 0,725 

SP.2 0,835 0,865 0,782 0,854 0,830 0,870 0,880 0,869 

SP.3 0,641 0,722 0,627 0,776 0,812 0,815 0,695 0,751 

SP.4 0,423 0,590 0,561 0,584 0,516 0,631 0,419 0,464 

SP.5 0,611 0,719 0,630 0,737 0,661 0,822 0,720 0,709 

SP.6 0,449 0,566 0,705 0,545 0,503 0,652 0,356 0,476 

EA.1 0,801 0,761 0,675 0,780 0,659 0,741 0,864 0,870 

EA.2 0,737 0,808 0,828 0,812 0,764 0,803 0,773 0,884 

EA.3 0,751 0,773 0,711 0,764 0,722 0,761 0,791 0,872 

EA.4 0,681 0,727 0,639 0,775 0,772 0,766 0,742 0,816 

EA.5 0,743 0,747 0,722 0,728 0,765 0,745 0,764 0,866 

EA.6 0,793 0,793 0,748 0,794 0,847 0,828 0,806 0,907 

EA.7 0,920 0,823 0,733 0,872 0,779 0,814 0,875 0,889 

KuA.1 0,790 0,768 0,694 0,810 0,701 0,731 0,888 0,832 

KuA.2 0,838 0,789 0,680 0,808 0,781 0,828 0,926 0,872 

KuA.3 0,806 0,824 0,690 0,800 0,727 0,765 0,864 0,800 

KuA.4 0,818 0,821 0,729 0,820 0,703 0,781 0,918 0,827 

KuA.5 0,862 0,807 0,658 0,844 0,753 0,776 0,930 0,858 

KuA.6 0,812 0,798 0,683 0,820 0,717 0,780 0,911 0,826 

Sumber: Data diolah 2017 

 

4.9.2 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test 

  Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur, 

seperti akurasi, konsistensi, dan ketepatan dalam melakukan pengukuran 

atau bisa juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam 

menjawab item pernyataan dalam kuesioner yang diberikan peneliti (Abdillah 

dan Hartono, 2015). 
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Tabel 4.4 

Hasil Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability Setelah Dilakukan 

Penghapusan 

Konstruk 
Cronbach's 

Alpha 
Composite 
Reliability 

Keterangan 

KA 0,881 0,932 Reliabel 

AT 0,696 0,936 Reliabel 

TK 1,000 0,906 Reliabel 

PR 0,700 0,888 Reliabel 

JNA 0,558 0,864 Reliabel 

SP 0,601 0,865 Reliabel 

EA 0,818 0,948 Reliabel 

KUA 0,654 0,956 Reliabel 

      Sumber: Data primer diolah 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa seluruh konstruk 

yang digunakan dalam studi ini adalah reliabel, yang mana memiliki 

composite reliability lebih dari 0,7. Dapat disimpulkan konstruk dalam studi 

seluruhnya memenuhi uji reliabilitas sehingga alat ukur yang digunakan 

dinilai konsisten. 

 Terpenuhinya uji validitas serta uji relibilitas, disimpulkan secara 

keseluruhan instrumen pengukuran atau kuesioner yang digunakan dalam 

studi ini telah valid dan juga reliabel. Oleh karena itu kuesioner ini dapat 

digunakan pada pengujian sampel yang sesungguhnya. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Studi ini menggunakan responden auditor yang bekerja pada 10 besar KAP 

yang mengaudit perusahaan publik. Pengumpulan data mulai dilakukan oleh 

peneliti sejak 20 November 2017 sampai 3 Januari 2018. Jumlah kuesioner yang 

disebar oleh peneliti sebanyak 155 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali 

adalah sebanyak 105 kuesioner. Peneliti kemudian mengingatkan kembali 

responden yang belum mengisi kuesioner untuk segera mengisi dan diberi waktu 

paling lambat 10 Januari 2018. Sehingga total jumlah kuesioner yang terkumpul 

sebanyak 145 dan total kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 126 kuesioner. Jumlah sampel, kuesioner yang disebar, tingkat 

pengembalian, dan kuesioner yang dapat digunakan kemudian diolah memiliki 

rincian dalam tabel 5.1 berikut ini: 

Tabel 5.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jumlah kuesioner yang disebar 155 100,00 % 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali (10)     (6,45) % 

Jumlah kuesioner yang kembali  145   93,55 % 

Jumlah kuesioner yang diisi tidak lengkap   (6)     (3,87) % 

Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah  (13)     (8,39) % 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah 126   81,29 % 

 Sumber: Data diolah, 2018 

 

Mengenai profil responden dari penelitian ini dapat diketahui dari data demografi 

yang dilampirkan oleh peneliti dala kuesioner yang diisi oleh responden. Profil 

responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir yang ditempuh, dan 
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lamanya pengalaman kerja responden. Daftar profil responden dalam tabel 5.2 

adalah sebagai berikut ini: 

Tabel 5.2 

Profil Responden 

No. Keterangan Total Persentase 

1. Jabatan   

 a. Partner 14 11,11 % 

 b. Manajer 23 18,25 % 

 c. Auditor Senior 34 26,98 % 

 d. Auditor Junior 55 43,66 % 

 Total 126 100,00 % 

2. Jenis Kelamin   

 a. Laki - laki 72 57,14 % 

 b. Perempuan  54 42,86 % 

 Total 126 100,00 % 

3. Usia   

 a. 20-30 Tahun 73 57,94 % 

 b. 31-40 Tahun 34 26,98 % 

 c. 41-50 Tahun 17 13,49 % 

 d. 51-60 Tahun 2   1,59 % 

 e. > 60 Tahun 0   0,00 % 

 Total 126 100,00 % 

4. Pendidikan Terakhir   

 a. D3 0   0,00 % 

 b. S1 97 76,98 % 

 c. S2 29 23,02 % 

 d. S3 0   0,00 % 

 Total 126 100,00 % 

5. Pengalaman Kerja   

 a. < 1 Tahun 22 17,46 % 

 b. 1-3 Tahun 61 48,41 % 

 c. > 3 Tahun 43 34,13 % 

 Total 126 100,00 % 

6. Pengalaman Pengembangan Diri   

 a. < 3 Kali 12 9,52 % 

 b. 3-5 Kali 27 21,43 % 
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 c. 6-10 Kali 51 40,48 % 

 d. > 10 Kali 36 28,57 % 

 Total 126 100,00 % 

Sumber: Data diolah, 2018 

 

Tabel 5.2 memberikan gambaran bahwa responden yang menjabat 

sebagai partner adalah 11,11%, manajer 18,25%, auditor senior 26,98%, dan 

auditor junior adalah 43,66%. Jumlah responden laki-laki lebih mendominasi 

dibandingkan perempuan, yakni sebesar 57,14% sedangkan 42,86% untuk 

jumlah responden perempuan. Responden dalam studi ini sebanyak 57,94% 

berusia 20 - 30 tahun, 26,98% berusia 31 – 40 tahun, 13,49% berusia 41 – 50 

tahun, 1,59% berusia 51-60 tahun. Mayoritas pendidikan responden dalam studi 

ini adalah S1. Mayoritas responden memiliki pengalaman kerja 1 – 3 tahun dan 

memiliki pengalaman pengembangan diri sebanyak 6 – 10 kali. 

 

5.2 Deskripsi Jawaban Responden 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap indikator – indikator 

dalam kuesioner. Analisis statistik dskripstif dilakukan dengan cara mengolah 

jawaban responden berdasarkan indikator. Analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui nilai minimum, nilai maksimal, serta distribusi data seperti mean, 

median, dan mode (Hartono, 2010: 195-196). 

 

5.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Kompetensi Auditor 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk kompetensi auditor 

disajikan dalam tabel 5.3 berikut ini: 
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Tabel 5.3 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Kompetensi 
Auditor (KA) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

KA1 3,00 7,00 5,62 6,00 6,00 0,70 

KA2 2,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,77 

KA3 3,00 7,00 6,03 6,00 6,00 0,69 

KA4 3,00 7,00 6,11 6,00 6,00 0,71 

KA5 5,00 7,00 5,82 6,00 6,00 0,71 

KA6 2,00 7,00 5,82 6,00 6,00 0,74 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

mean (rata-rata), median (nilai tengah), mode dan deviasi standar dari jawaban 

responden untuk setiap indikator konstruk kompetensi audit. Diketahui bahwa 

skala minimum untuk indikator KA2 dan KA6 adalah 2 (Tidak Setuju), indikator 

KA1, KA3, dan KA4 adalah 3 (Agak Tidak Setuju) dan KA5 adalah 5 (Agak 

Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator pada konstruk kompetensi audit 

adalah 7 (Sangat Setuju Sekali). Nilai median untuk seluruh indikator konstruk 

adalah 6. Nilai mode untuk seluruh indikator pada konstruk ini adalah 6. 

Sedangkan untuk nilai deviasi standar seluruh indikator pada konstruk ini tidak 

ada yang melebihi nilai mean (rata-ratanya), sehingga dapat dikatakan bahwa 

penyimpangan data tersebut rendah. Hal ini menurut Hartono, 2010:196 jika nilai 

deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata 

– rata hitungnya. 

 

5.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Audit Tenure 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk audit tenure disajikan 

dalam tabel 5.4 berikut ini: 
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Tabel 5.4 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Audit Tenure (AT) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

AT1 3,00 7,00 6,15 6,00 6,00 0,69 

AT2 3,00 7,00 5,31 5,00 5,00 0,93 

AT3 2,00 7,00 5,13 5,00 5,00 0,88 

AT4 3,00 7,00 5,34 5,00 5,00 0,91 

AT5 4,00 7,00 6,34 6,00 7,00 0,71 

AT6 4,00 7,00 5,99 6,00 6,00 0,70 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

mean (rata-rata), median (nilai tengah), mode, dan deviasi standar dari jawaban 

responden untuk setiap indikator konstruk audit tenure. Diketahui bahwa skala 

minimum untuk indikator AT3 adalah 2 (Tidak Setuju), AT1, AT2, dan AT4 adalah 

3 (Agak Tidak Setuju), AT5 dan AT6 adalah 4 (Netral). Skala maksimum untuk 

semua indikator audit tenure adalah 7 (Sangat Setuju Sekali). Nilai median untuk 

indikator AT2, AT3, dan AT4 adalah 5 dan AT1, AT5, dan AT6 adalah 6. 

Sedangkan untuk deviasi standar secara keseluruhan konstruk indikator nilainya 

tidak ada yang melebihi mean (rata-ratanya), sehingga bisa dikatakan bahwa 

penyimpangan data tersebut rendah. Hal ini menurut Hartono, 2010:196 jika nilai 

deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata 

– rata hitungnya. 

 

5.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Tekanan Klien 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk tekanan klien 

disajikan dalam tabel 5.5. berikut ini: 
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Tabel 5.5 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Tekanan Klien (TK) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

TK1 3,00 7,00 5,66 6,00 6,00 0,69 

TK2 1,00 7,00 4,95 5,00 5,00 1,22 

TK3 1,00 7,00 3,27 3,00 3,00 1,14 

TK4 2,00 7,00 5,66 6,00 6,00 0,87 

TK5 2,00 6,00 4,75 5,00 5,00 0,88 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

mean (rata-rata), median (nilai tengah), mode, dan deviasi standar dari jawaban 

responden untuk setiap indikator konstruk tekanan klien. Diketahui bahwa skala 

minimum untuk indikator TK2 dan TK3 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), TK4 dan 

TK5 adalah 2 (Tidak Setuju), serta TK1 adalah 3 (Agak Tidak Setuju). Skala 

maksimum untuk indikator TK5 adalah 6 (Setuju), dan TK1 sampai TK4 adalah 7 

(Sangat Setuju Sekali). Nilai median untuk indikator TK3 adalah 3, indikator TK2 

dan TK5 adalah 5, serta TK1 dan TK4 adalah 6. Nilai mode pada indikator TK3 

adalah 3, TK2 dan TK5 adalah 5, serta TK1 dan TK4 adalah 6. Sedangkan untuk 

nilai deviasi standar seluruh indikator pada konstruk ini tidak ada yang melebihi 

nilai mean (rata-ratanya). Sehingga dapat dikatakan bahwa penyimpangan data 

tersebut rendah. Hal ini menurut Hartono, 2010:196 jika nilai deviasi standar 

rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata – rata 

hitungnya.  

 

5.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Peer Review 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk peer review disajikan 

dalam tabel 5.6 berikut ini: 
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Tabel 5.6 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Peer Review (PR) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

PR1 1,00 7,00 5,38 5,00 5,00 0,75 

PR2 2,00 7,00 5,82 6,00 6,00 0,82 

PR3 2,00 7,00 3,11 3,00 3,00 1,03 

PR4 1,00 7,00 6,32 6,00 6,00 0,77 

PR5 3,00 7,00 5,48 6,00 6,00 0,84 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

mean (rata-rata), median (nilai tengah), mode dan deviasi standar dari jawaban 

responden untuk setiap indikator peer review. Diketahui bahwa skala minimum 

PR1 dan PR4 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), PR2 dan PR3 adalah 2 (Tidak 

Setuju), serta PR5 adalah 3 (Agak Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua 

indikator pada konstruk peer review adalah 7 (Sangat Setuju Sekali). Nilai 

median pada indikator PR3 adalah 3, indikator PR1 adalah 5, serta indikator 

PR2, PR4, dan PR5 adalah 6. Nilai mode untuk indikator PR3 adalah 3, indikator 

PR1 adalah 5, serta indikator PR2, PR4, dan PR5 adalah 6. Sedangkan untuk 

nilai deviasi standar seluruh indikator pada konstruk peer review ini tidak ada 

yang melebihi nilai mean nya sehingga dapat dikatakan bahwa penyimpangan 

datanya rendah. Hal ini menurut Hartono, 2010:196 jika nilai deviasi standar 

rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata – rata 

hitungnya.   

 

5.2.5 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Jasa Non Audit 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk jasa non audit 

disajikan dalam tabel 5.7 berikut ini: 
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Tabel 5.7 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Jasa Non Audit 
(JNA) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

JNA1 1,00 7,00 4,12 5,00 3,00 1,20 

JNA2 1,00 7,00 5,01 5,00 5,00 0,81 

JNA3 2,00 6,00 3,23 3,00 3,00 0,97 

JNA4 1,00 7,00 5,60 6,00 6,00 0,71 

JNA5 1,00 7,00 5,76 6,00 6,00 0,86 
Sumber: Data diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 5.7 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

mean (rata-rata), median (nilai tengah), mode, dan deviasi standar dari jawaban 

responden untuk setiap indikator konstruk jasa non audit. diketahui bahwa nilai 

minimum untuk indikator JNA1, JNA2, JNA4 dan JNA5 adalah 1 (Sangat Tidak 

Setuju), serta JNA3 adalah 2 (Tidak  Setuju). Skala maksimum untuk indikator 

JNA3 adalah 6 (Sangat Setuju), serta JNA1, JNA2, JNA4 dan JNA5 adalah 7 

(Sangat Setuju Sekali). Nilai median untuk indikator  JNA3 adalah 3, JNA1 dan 

JNA2 adalah 5, serta JNA4 dan JNA5 adalah 6. Nilai mode untuk indikator JNA1 

dan JNA3 adalah 3, JNA2 adalah 5, serta JNA4 dan JNA5 adalah 6. Sedangkan 

nilai deviasi standar untuk seluruh indikator pada konstruk jasa non audit ini 

melebihi nilai mean (rata-ratanya), sehingga dapat dikatakan bahwa 

penyimpangan datanya rendah.  Hal ini menurut Hartono, 2010:196 jika nilai 

deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata 

– rata hitungnya. 

5.2.6 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Skeptisme Profesional 

Deksripsi jawaban dari responden terhadap konstruk skeptisme profesional 

disajikan dalam tabel 5.8 berikut ini: 
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Tabel 5.8 

Deksripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Skeptisme 
Profesional (SP) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

SP1 2,00 6,00 2,73 3,00 3,00 0,88 

SP2 4,00 7,00 6,11 6,00 6,00 0,71 

SP3 2,00 7,00 5,95 6,00 6,00 0,82 

SP4 2,00 7,00 4,06 4,00 5,00 1,39 

SP5 2,00 7,00 5,73 6,00 6,00 0,91 

SP6 1,00 7,00 3,40 3,00 3,00 1,54 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.8 dapat diketahui bahwa nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai mean, median, mode, dan deviasi standar dari jawaban 

responden untuk setiap indikator konstruk skeptisme profesional. Diketahui 

bahwa skala minimum SP6 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), indikator SP1, SP3, 

SP4, dan SP5 adalah 2 (Tidak Setuju), serta indikator SP2 adalah 4 (Netral). 

Skala maksimum untuk indikator SP1 adalah 6 (Sangat Setuju), dan indikator 

SP2 sampai SP6 adalah 7 (Sangat Setuju Sekali). Nilai median untuk indikator 

SP1 dan SP6 adalah 3, indikator SP4 adalah 4, indikator SP2, SP3, dan SP5 

adalah 6. Nilai mode indikator SP1 dan SP6 adalah 3, indikator SP4 adalah 5, 

indikator SP2, SP3, dan SP5 adalah 6. Sedangkan untuk deviasi standar seluruh 

indikator pada konstruk ini nilainya melebihi mean (rata-ratanya), sehingga dapat 

dikatakan bahwa penyimpangan data tersebut rendah. Hal ini menurut Hartono, 

2010:196 jika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula 

penyimpangan data dari rata – rata hitungnya. 

 

5.2.7 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Etika Auditor 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk etika auditor disajikan 

dalam tabel 5.9 berikut ini: 

 



79 

 

Tabel 5.9 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Etika Auditor (EA) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

EA1 4,00 7,00 6,44 6,00 6,00 0,57 

EA2 2,00 7,00 6,06 6,00 6,00 0,87 

EA3 4,00 7,00 6,53 7,00 7,00 0,57 

EA4 2,00 7,00 5,80 6,00 6,00 0,82 

EA5 4,00 7,00 6,50 7,00 7,00 0,58 

EA6 1,00 7,00 6,19 6,00 6,00 0,89 

EA7 5,00 7,00 6,49 7,00 7,00 0,54 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.9 dapat diketahui bahwa nilai minimum, nilai 

maksimum, mean (rata-ratanya), median, mode, dan juga deviasi standar dari 

jawaban responden untuk setiap indikator konstruk etika auditor. Diketahui 

bahwa skala minimum untuk indikator EA6 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), 

indikator EA2 dan EA4 adalah 2 (Tidak Setuju), indikator EA1, EA3, dan EA5 

adalah 4 (Netral), serta indikator EA7 adalah 5 (Agak Setuju). Skala maksimum 

untuk keseluruhan indikator pada konstruk ini adalah 7 (Sangat Setuju Sekali). 

Nilai median untuk indikator EA1, EA2, EA4, dan EA6 adalah 6, serta indikator 

EA3, EA5, dan EA7 adalah 7. Sedangkan untuk nilai deviasi standar seluruh 

indikator pada konstruk ini tidak ada yang melebihi nilai mean (rata-ratanya), 

sehingga dapat dikatakan bahwa penyimpangan data tersebut rendah. Hal ini 

menurut Hartono, 2010:196 jika nilai deviasi standar rendah, maka semakin 

rendah pula penyimpangan data dari rata – rata hitungnya. 

 

5.2.8 Tanggapan Responden Terhadap Konstruk Kualitas Audit 

Deskripsi jawaban dari responden terhadap konstruk kualitas audit 

disajikan dalam tabel 5.10 berikut ini: 
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Tabel 5.10 

Deskripsi Jawaban Dari Responden Terhadap Konstruk Kualitas Audit 
(KuA) 

Indikator Minimum Maksimum Mean Median Mode 
Deviasi 
Standar 

KuA1 4,00 7,00 6,36 6,00 6,00 0,61 

KuA2 1,00 7,00 5,56 6,00 6,00 0,74 

KuA3 3,00 7,00 5,49 5,00 5,00 0,68 

KuA4 1,00 7,00 5,76 6,00 6,00 0,83 

KuA5 4,00 7,00 5,47 5,00 5,00 0,62 

KuA6 3,00 7,00 5,78 6,00 6,00 0,66 
Sumber: Data diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, 

mean, median, mode, dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap 

indikator konstruk kualitas audit. Diketahui bahwa skala minimum untuk indikator 

KuA2 dan KuA4 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju), indikator KuA3 dan KuA6 

adalah 3 (Agak Tidak Setuju), serta indikator KuA1 dan KuA5 adalah 4 (Netral). 

Skala maksimum untuk semua indikator konstruk kualitas audit adalah 7 (Sangat 

Setuju Sekali). Nilai median untuk indikator KuA3 dan KuA5 adalah 5, indikator 

KuA1, KuA2, KuA4, dan KuA6 adalah 6. Nilai mode untuk indikator KuA3 dan 

KuA5 adalah 5, indikator KuA1, KuA2, KuA4, dan KuA6 adalah 6. Secara 

keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai 

mean, sehingga dapat dikatakan bahwa penyimpangan data tersebut rendah. 

Hal ini menurut Hartono, 2010:196 jika nilai deviasi standar rendah, maka 

semakin rendah pula penyimpangan data dari rata – rata hitungnya.  

 

5.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian 

Model dalam studi ini terdiri atas delapan konstruk, yakni Kompetensi 

Auditor (KA), Audit Tenure (AT), Tekanan Klien (TK), Peer Review (PR), Jasa 

Non Audit (JNA), Skeptisme Profesional (SP), Etika Auditor (EA), dan Kualitas 

Audit (KA). Evaluasi model dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi 
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model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Teknik 

pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan metode SEM berbasis 

Partial Least Square (PLS). Software PLS pada penelitian ini menggunakan 

software yang dikembangkan di University of Hamburg Jerman yang diberi nama 

SMARTPLS versi 2.0 M3. Pada PLS terdapat dua tahapan, tahap pertama yaitu 

evaluasi outer model atau model pengukuran. Tahap kedua adalah evaluasi 

terhadap inner model atau model struktural. Model pengukuran terdiri dari 

indikator – indikator yang dapat diobservasi. Model struktural terdiri dari konstruk 

– konstruk laten yang tidak dapat diobservasi. Pada pengujian ini juga dilakukan 

estimasi koefisien – koefisien jalur yang mengidentifikasikan kekuatan dari 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model 

pengukuran terdiri dari hubungan antara item – item variabel dapat diobservasi 

dan konstruk laten yang diukur dengan item – item tersebut. 

 

 

Gambar 5.1 

Model Outer PLS 
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5.3.1 Uji Outer Model 

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan 

SmartPLS untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant 

Validity dan Composite Reliability. Convergent validity dari model pengukuran 

dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component score yang diestimasi dengan Soflware PLS. Ukuran refleksif 

individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang 

diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap 

awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 

dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading 

factor sebesar 0,7. 

1.  Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan 

antara indikator dengan variabel latennya. Validitas konvergen dari model 

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor 

item atau component score dengan skor variabel laten atau construct score yang 

dihitung dengan PLS. 

Nilai loading factor di atas 0,7 dikatakan ideal dan valid. Tetapi, nilai 

loading factor di atas 0,5 juga masih dapat diterima asalkan nilainya tidak 

dibawah 0,5. Berikut disajikan hasil dari outer loading untuk setiap indikator – 

indikator yang dimiliki oleh tiap – tiap variabel laten eksogen dan endogen dalam 

2 model penelitian yang didapat dari olah data menggunakan SmartPLS pada 

halaman selanjutnya : 
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Tabel 5.11 

Outer Loading 

 

 
M X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

     AT1 

  

0,867 

          AT2 

  

0,860 

          AT3 

  

0,816 

          AT4 

  

0,789 

          AT5 

  

0,856 

          AT6 

  

0,850 

          EA1 0,869 

            EA2 0,825 

            EA3 0,875 

            EA4 0,838 

            EA5 0,886 

            EA6 0,827 

            EA7 0,836 

           JNA1 

     

0,745 

      JNA2 

     

0,816 

      JNA3 

     

0,790 

      JNA4 

     

0,852 

      JNA5 

     

0,819 

       KA1 

 

0,878 

           KA2 

 

0,864 

           KA3 

 

0,832 

           KA4 

 

0,820 

           KA5 

 

0,890 

           KA6 

 

0,787 

          KuA1 

       

0,824 

    KuA2 

       

0,877 

    KuA3 

       

0,908 

    KuA4 

       

0,873 

    KuA5 

       

0,810 

    KuA6 

       

0,856 

     PR1 

    

0,787 

        PR2 

    

0,852 

        PR3 

    

0,862 

        PR4 

    

0,901 

        PR5 

    

0,824 

        SP1 

      

0,905 

      SP2 

      

0,857 

      SP3 

      

0,898 
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 M X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

     SP4 

      

0,893 

      SP5 

      

0,893 

      SP6 

      

0,892 

      TK1 

   

0,882 

         TK2 

   

0,861 

         TK3 

   

0,873 

         TK4 

   

0,893 

         TK5 

   

0,888 

     Sumber : Data diolah, 2019 

 

 Tabel 5.11 menggambarkan nilai faktor loading (convergent validity) dari 

setiap indikator. Nilai faktor loading >0,7 dapat dikatakan valid, akan tetapi rule of 

thumbs intrepretasi nilai faktor loading > 0,5 dapat dikatakan valid. Dari tabel ini, 

diketahui bahwa semua nilai faktor loading dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukan bahwa indikator – indikator 

tersebut valid. 

 

2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 

Discriminant Validity adalah untuk membuktikan bahwa konstruk laten 

memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok 

lainnya. Ghozali (2008) menyebutkan bahwa Discriminant Validity dari model 

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan cros loading 

pengukuran dengan konstruk. 

Setelah convergen validity, evaluasi selanjutnya adalah melihat 

discriminant validity dengan cross loading, nilai square root of average variance 

extracted (AVE) dan composite realibility. Discriminant validity dari model 

pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika 

korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikatornya) lebih besar 

daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya 
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lebih baik daripada konstruk lainnya. Model mempunyai discriminant validity yang 

baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten 

memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading lain terhadap 

variabel laten lainnya. Hasil pengujian discriminant validity diperoleh sebagai 

berikut :  

Tabel 5.12 

Nilai Cross Loading 

 

         M X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

     AT1 0.349 0.272 0,867 0.233 0.410 0.396 0.204 0.344 

     AT2 0.293 0.261 0,860 0.238 0.372 0.275 0.171 0.324 

     AT3 0.290 0.338 0,816 0.248 0.298 0.270 0.187 0.223 

     AT4 0.225 0.296 0,789 0.219 0.293 0.424 0.219 0.301 

     AT5 0.329 0.270 0,856 0.240 0.354 0.320 0.180 0.323 

     AT6 0.429 0.364 0,850 0.251 0.386 0.351 0.273 0.368 

     EA1 0,869 0.420 0.406 0.216 0.430 0.449 0.234 0.435 

     EA2 0,825 0.342 0.272 0.180 0.344 0.469 0.159 0.376 

     EA3 0,875 0.372 0.379 0.284 0.425 0.443 0.312 0.447 

     EA4 0,838 0.331 0.324 0.214 0.414 0.456 0.261 0.430 

     EA5 0,886 0.362 0.355 0.150 0.473 0.369 0.248 0.402 

     EA6 0,827 0.342 0.245 0.118 0.361 0.363 0.230 0.319 

     EA7 0,836 0.292 0.285 0.164 0.353 0.322 0.186 0.370 

    JNA1 0.321 0.341 0.266 0.137 0.272 0,745 0.326 0.285 

    JNA2 0.386 0.383 0.402 0.252 0.341 0,816 0.293 0.367 

    JNA3 0.286 0.387 0.297 0.255 0.228 0,790 0.341 0.327 

    JNA4 0.446 0.313 0.330 0.256 0.309 0,852 0.294 0.388 

    JNA5 0.496 0.338 0.332 0.224 0.333 0819 0.280 0.352 

     KA1 0.347 0,878 0.262 0.227 0.257 0.389 0.294 0.379 

     KA2 0.355 0,864 0.358 0.242 0.255 0.372 0.179 0.309 

     KA3 0.310 0,832 0.221 0.170 0.214 0.378 0.185 0.340 

     KA4 0.393 0,820 0.303 0.314 0.208 0.397 0.259 0.347 

     KA5 0.337 0,890 0.314 0.217 0.236 0.334 0.223 0.430 

     KA6 0.372 0,787 0.360 0.241 0.219 0.348 0.257 0.324 

    KuA1 0.422 0.319 0.272 0.333 0.620 0.298 0.436 0,824 

    KuA2 0.406 0.403 0.304 0.411 0.586 0.420 0.505 0,877 

    KuA3 0.447 0.415 0.326 0.323 0.584 0.381 0.411 0,908 

    KuA4 0.412 0.336 0.309 0.387 0.540 0.393 0.483 0,873 

    KuA5 0.319 0.333 0.384 0.344 0.488 0.338 0.443 0,810 

    KuA6 0.411 0.372 0.378 0.360 0.525 0.382 0.430 0,856 
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 M X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

     PR1 0.281 0.215 0.353 0.246 0,787 0.318 0.361 0.462 

     PR2 0.329 0.204 0.333 0.277 0,852 0.321 0.358 0.510 

     PR3 0.427 0.206 0.394 0.264 0,862 0.300 0.327 0.587 

     PR4 0.415 0.229 0.352 0.247 0,901 0.293 0.280 0.571 

     PR5 0.513 0.295 0.360 0.316 0,824 0.335 0.415 0.604 

     SP1 0.244 0.255 0.295 0.495 0.302 0.343 0,905 0.400 

     SP2 0.173 0.184 0.163 0.443 0.303 0.295 0,857 0.413 

     SP3 0.222 0.242 0.206 0.537 0.358 0.347 0,898 0.485 

     SP4 0.254 0.244 0.204 0.504 0.429 0.344 0,893 0.514 

     SP5 0.283 0.251 0.252 0.494 0.393 0.318 0,893 0.494 

     SP6 0.289 0.292 0.204 0.476 0.384 0.364 0,892 0.480 

     TK1 0.205 0.253 0.271 0,882 0.275 0.236 0.528 0.348 

     TK2 0.194 0.244 0.203 0,861 0.256 0.189 0.463 0.350 

     TK3 0.131 0.198 0.248 0,873 0.264 0.277 0.431 0.325 

     TK4 0.180 0.314 0.233 0,893 0.265 0.245 0.459 0.403 

     TK5 0.278 0.200 0.286 0,888 0.342 0.295 0.546 0.405 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator 

yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini (nilai yang dicetak 

tebal) telah memenuhi discriminant validity karena memiliki nilai outer loading 

terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. 

Dengan demikian semua indikator di tiap variabel dalam penelitian ini telah 

memenuhi discriminant validity. 

 

3.  Validitas Reliabilitas (Composite Reliability) 

Evaluasi model pengukuran dengan square root of average variance 

extracted adalah membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. 

Jika nilai akar AVE lebih tinggi daripada nilai korelasi di antara konstruk, maka 

discriminant validity yang baik tercapai. Selain itu, nilai AVE lebih besar dari 0,5 

sangat direkomendasikan. 

Pengujian selanjutnya untuk menganalisis outer model adalah dengan 

melihat reliabilitas konstruk variabel laten yang diukur dengan dua kriteria yaitu 
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composite reliability dan cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur 

konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability maupun nilai 

cronbach alpha diatas 0,70. Berikut hasil output composite reliability dan 

cronbach alpha : 

Tabel 5.13 

Goodness of Fit 

 
AVE Composite Reliability Cronbach’s Alpha 

X1 0,716 0,938 0,920 

X2 0,706 0,935 0,917 

X3 0,773 0,945 0,927 

X4 0,716 0,926 0,901 

X5 0,649 0,902 0,864 

X6 0,792 0,958 0,947 

X1 * M 0,852 0,996 0,996 

X2 * M 0,836 0,995 0,995 

X3 * M 0,842 0,995 0,995 

X4 * M 0,837 0,994 0,994 

X5 * M 0,818 0,994 0,993 

X6 * M 0,839 0,995 0,995 

Y 0,737 0,944 0,928 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang 

diukur dengan uji criteria yaitu composite reliability dan cronbach alpha dari blok 

indikator yang mengukur konstruk. Konstruk yang dinyatakan reliable jika nilai 

composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0.70. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Selain itu nilai AVE dari setiap 

varaibel penelitian juga memiliki nilai diatas 0,5. 
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5.3.2  Uji Inner Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

1.  Nilai R-Square (R2) 

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square 

yang merupakan uji goodness-fit model.  

Tabel 5.14 

Nilai R-Square 

 

Variabel R Square 

Y 0,5768 
Sumber: Data diolah, 2019 

 

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan variabel yang terikat 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Kualitas Audit (Y) yang 

dipengaruhi oleh variabel Kompetensi Auditor (KA), Audit Tenure (AT), Tekanan 

Klien (TK), Peer Review (PR), Jasa Non Audit (JNA), Skeptisme Profesional 

(SP), Etika Auditor (EA). 

Tabel 5.14 menunjukkan nilai R-square sebesar 0,5768 menunjukkan 

variabel Kualitas Audit (Y) dipengaruhi oleh variabel Kompetensi Auditor (KA), 

Audit Tenure (AT), Tekanan Klien (TK), Peer Review (PR), Jasa Non Audit 

(JNA), Skeptisme Profesional (SP), Etika Auditor (EA), KA*EA, AT*EA, TK*EA, 

PR*EA, JNA*EA, dan SP*EA sebesar 57,68% sedangkan sisanya 42,32% di 

pengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti.  
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2.    Nilai Path Coeficient 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dalam PLS 

pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan 

dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode bootstrap 

terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk 

meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan 

bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.15 

Hasil Path Coeficient 

 
Hipotesis 

   
Konstruk 

 

Original 

Sample 

T – 

Statistics 
P-Value 

 
Keterangan 

H1     X1 -> Y 0,151 2,278 0,012 Diterima 

H2     X2 -> Y 0,005 0,081 0,468 Ditolak 

H3     X3 -> Y 0,053 0,778 0,219 Ditolak 

H4     X4 -> Y 0,425 5,157 0,033 Diterima 

H5     X5 -> Y 0,062 0,899 0,185 Ditolak 

H6     X6 -> Y 0,195 2,004 0,023 Diterima 

H7 X1 * M -> Y 0,122 1,719 0,037 Diterima 

H8 X2 * M -> Y -0,195 1,434 0,077 Ditolak 

H9 X3 * M -> Y 0,178 0,698 0,243 Ditolak 

H10 X4 * M -> Y -0,027 0,173 0,047 Diterima 

H11 X5 * M -> Y -0,154 0,884 0,189 Ditolak 

H12 X6 * M -> Y -0,006 1,830 0,048 Diterima 

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2019 

 

Persamaan struktural yang didapat adalah : 

(I) Y = 0,151 X1 + 0,005 X2 + 0,053 X3 + 0,425 X4 + 0,062 X5 + 0,195 X6 + 

0,057 M 

(II) Y = 0,151 X1 + 0,005 X2 + 0,053 X3 + 0,425 X4 + 0,062 X5 + 0,195 X6 + 

0,057 M  + 0,122 X1 – 0,195 X2 + 0,178 X3 – 0,027 X4 – 0,154 X5 – 0,006 

X6 
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Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel – variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result 

for inner model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan P-Value. 

Jika P- Value < 0,05 maka hipotesis diterima.  T-tabel untuk one tailed dalam 

penelitian ini adalah sebesar 1,64. Tabel 5.15 memberikan output estimasi untuk 

pengujian model struktural. 

 

Berdasarkan tabel 5.15 tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1) Hipotesis 1 

H1 menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan bahwa nilai P- 

value untuk hipotesis pertama adalah 0,012 atau < 0,005 yang berarti 

Hipotesis 1 diterima. 

2) Hipotesis 2 

H2 menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan bahwa nilai P- value 

untuk hipotesis kedua adalah 0,468 atau > 0,005 yang berarti Hipotesis 2 

ditolak. 

3) Hipotesis 3 

H3 menyatakan bahwa tekanan klien berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan bahwa nilai P- value 

untuk hipotesis ketiga adalah 0,219 atau > 0,005 yang berarti Hipotesis 3 

ditolak. 

4) Hipotesis 4 

H4 menyatakan bahwa peer review berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan bahwa nilai P- value 
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untuk hipotesis keempat adalah 0,033 atau < 0,005 yang berarti Hipotesis 

4 diterima. 

5) Hipotesis 5 

H5 menyatakan bahwa jasa non audit berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan bahwa nilai P- value 

untuk hipotesis kelima adalah 0,185 atau > 0,005 yang berarti Hipotesis 5 

ditolak.  

6) Hipotesis 6 

H6 menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan bahwa nilai P- 

value untuk hipotesis keenam adalah 0,023 atau < 0,005 yang berarti 

Hipotesis 6 diterima. 

7) Hipotesis 7 

H7 menyatakan bahwa Etika Auditor memperkuat pengaruh kompetensi 

auditor terhadap kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 

menunjukkan bahwa nilai P- value untuk hipotesis ketujuh adalah 0,037 

atau < 0,05 yang berarti Hipotesis 7 diterima. 

8) Hipotesis 8 

H8 menyatakan bahwa Etika Auditor memperkuat pengaruh audit tenure 

terhadap kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan 

bahwa nilai P- value untuk hipotesis kedelapan adalah 0,077 atau > 0,05 

yang berarti Hipotesis 8 ditolak. 

9) Hipotesis 9 

H9 menyatakan bahwa Etika Auditor memperkuat pengaruh tekanan klien 

terhadap kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan 

bahwa nilai P- value untuk hipotesis kesembilan adalah 0,243 atau > 0,05 

yang berarti Hipotesis 9 ditolak. 
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10) Hipotesis 10 

H10 menyatakan bahwa Etika Auditor memperkuat pengaruh peer review 

terhadap kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan 

bahwa nilai P- value untuk hipotesis kesepuluh adalah 0,047 atau < 0,05 

yang berarti Hipotesis 10 diterima.  

11) Hipotesis 11 

H11 menyatakan bahwa Etika Auditor memperkuat pengaruh jasa non 

audit terhadap kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 menunjukkan 

bahwa nilai P- value untuk hipotesis kesebelas adalah 0,189 atau > 0,05 

yang berarti Hipotesis 11 ditolak. 

12) Hipotesis 12 

H12 menyatakan bahwa Etika Auditor memperkuat pengaruh skeptisme 

profesional terhadap kualitas audit. Hasil pengujian pada table 5.15 

menunjukkan bahwa nilai P- value untuk hipotesis kedua belas adalah 

0,048 atau < 0,05 yang berarti Hipotesis 12 diterima.  

 

5.4 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis 

Studi ini menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit seorang 

auditor dengan menggunakan konstruk kompetensi auditor, audit tenure, tekanan 

klien, peer review, jasa non audit, skeptisme profesional serta etika auditor. Studi 

ini berhasil membuktikan bahwa, pertama kompetensi auditor, peer review, dan 

skeptisme professional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kedua, etika 

auditor memperkuat pengaruh kompetensi auditor, peer review, dan skeptisme 

profesional terhadap kualitas audit. Berikut adalah uraian diskusi hasil penelitian. 

5.4.1 Diskusi Pengaruh Kompetensi Audit terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi audit didiskripsikan sebagai suatu kemahiran profesionalitas 

dan juga keahlian yang wajib dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya. Audit 
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harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian serta pelatihan teknis 

yang cukup sebagai auditor (SA Seksi 210 dalam SPAP, 2001). Kompetensi ini 

merupakan unsur yang sangat penting yang memang wajib dimiliki oleh seorang 

auditor dalam melakukan audit. Pengetahuan dan pengalaman menjadi 

komponen penting dalam kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor. 

Pengetahuan dapat diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor. 

Pendidikan tinggi membuat luasnya pengetahuan serta pandangan mengenai 

bidang audit yang sedang digeluti. Update pengetahuan perlu dilakukan oleh 

auditor seiring dengan perkembangan yang semakin kompleks. Selain 

pengetahuan, pengalaman juga penting dimiliki oleh seorang auditor. Semakin 

tinggi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi 

pula kompetensi audit yang dimiliki saat melakukan tugas auditnya. 

Hipotesis 1 dalam studi ini menyatakan kompetensi audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit yang dimiliki oleh auditor dengan p- value sebesar 

0,012. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menjelaskan 

jika auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tinggi selama 

menjalankan tugas auditnya, maka hal ini menunjukkan bahwa auditor tersebut 

berkompeten. Dengan demikian, kualitas audit akan meningkat. Kompetensi 

audit yang dimiliki ini akan mempengaruhi hasil audit para auditor (Lauw et al., 

2012; Saputra, 2012). Dimana, dengan pengalaman yang dimiliki, auditor akan 

memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan 

secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan (Deli, 2015). Halim (2013) 

menyebutkan jka auditor memiliki pengalaman kerja lebih dari dua tahun, maka 

auditor tersebut dapat menentukan profesionalitas kerjanya, komitmen kinerja 

terhadap organisasi dan kualitas audit juga akan meningkat melalui pengetahuan 

yang diperolehnya dari pengalaman – pengalaman selama melakukan audit.  
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Dalam studi ini etika auditor memperkuat pengaruh kompetensi audit 

terhadap kualitas audit. Ketika auditor memiliki pengalaman yang cukup 

memadai yakni kurang lebih selama 2 tahun mengaudit klien, seiring dengan itu 

pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi. Selama melakukan proses audit, 

tidak sering auditor menjumpai berbagai macam kondisi yang dialami kliennya. 

Banyaknya kondisi yang beraneka macam ini menuntut tingginya kemampuan 

kompetensi yang dimiliki auditor supaya dapat menghasilkan kualitas audit yang 

baik yang sesuai dengan Standar Audit. Selain itu, auditor juga harus 

melaksanakan kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor dalam setiap 

proses audit baik kepada klien atau pun kepada sesama anggota dan 

masyarakat umum.  

Sehingga kompetensi audit dalam hasil studi ini dapat dikatakan memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh etika auditor 

(Hipotesis 7) dan ini berarti bahwa etika auditor memperkuat pengaruh 

hubungan kompetensi audit terhadap kualitas audit. Hipotesis 7 dalam penelitian 

ini memilki nilai p-value sebesar 0,037 atau < 0,05 sehingga etika auditor dalam 

penelitian ini dapat memperkuat hubungan kompetensi audit terhadap kualitas 

audit. Kode etik adalah untuk mengatur perilaku auditor yang wajib dipatuhi 

dalam tiap proses audit karena kode etik ini mengatur semua tanggung jawab 

profesi, perilaku kehati – hatian dalam auditor bekerja, prinsip kerahasiaan klien, 

serta kompetensi yang dimiliki oleh auditor (Elfarini, 2007). Jadi auditor akan 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki saat melakukan 

proses audit perusahaan klien. Disisi lain pengetahuan dan pengalaman auditor 

juga akan bertambah seiring dengan lamanya melakukan proses audit. Ketika 

auditor menggunakan kompetensi nya selama proses audit, disitulah kode etik 

harus diperhatikan dan dipatuhi. Tidak semua kompetensi audit seperti 

pengetahuan dan pengalaman dapat diterapkan pada seluruh perusahaan klien 
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yang sedang dan akan diaudit. Oleh karena itu diperlukan standar teknis yakni 

kode etik sebagai patokan dalam menggunakan kompetensi yang dimiliki oleh 

auditor untuk bisa menghasilkan kualitas audit yang sesuai juga dengan Standar 

Profesional Audit (SAP). 

5.4.2 Diskusi Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit 

Independensi adalah salah satu syarat bagi auditor untuk dapat dikatakan 

independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas jasa audit 

yang dikerjakan, serta untuk menyatakan opini atas suatu laporan keuangan 

perusahaan yang sedang diauditnya. Faktor utama dalam menentukan kualitas 

audit adalah dilihat dari independensi auditor itu sendiri. Independensi seorang 

auditor dikaitkan dengan beberapa hal, yakni audit tenure, tekanan klien, peer 

review serta jasa non audit. Audit tenure adalah jumlah tahun auditor tinggal 

bekerja bersama klien (perusahaan). Tenure atau masa penugasan auditor 

dalam suatu KAP ditentukan oleh manajemen dari klien (Giri, 2010). Ketentuan 

tentang masa pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik sudah 

diatur dalam UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

Ketika auditor menjalankan tugasnya untuk mengaudit perusahaan klien, 

manajemen menginginkan supaya hasil laporan auditnya terlihat baik dimata 

pemilik (principal). Akan tetapi disisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor 

melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada di perusahaan. Hal ini memicu 

hubungan kedekatan antara auditor dengan pihak klien (manajemen). Hipotesis 

2 dalam studi ini menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Pengaruh audit tenure pada KAP Big Ten ini memiliki p- value 

sebesar 0,468 atau > 0,05. Jadi audit tenure tidak mempengaruhi kualitas audit. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lauw 

(2012), Saputra (2012), Halim (2013), Deli (2015) serta Handayani dan 

Merkusiwati (2015). Lama tidaknya hubungan auditor dengan klien belum tentu 
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menjamin hubungan kedekatan yang semakin intim dengan klien. Al – Thuneibat 

(2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam melaksanakan proses 

audit, lama tidaknya suatu hubungan perikatan dengan klien tidak mempengaruhi 

kualitas dari audit itu sendiri. Adanya peraturan yang sudah ditetapkan untuk 

mengatur masa perikatan audit menjadi patokan auditor mempertahankan 

independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sulitnya 

KAP dalam memahami karakteristik klien dalam jangka pendek, sehingga 

membutuhkan waktu perikatan yang tidak sebentar. Hal ini membuat audit tenure 

tidak menjadi patokan audit dikatakan berkualitas (Rinanda dan Nurbaiti, 2018). 

Hipotesis 8 yang berkaitan dengan hubungan audit tenure dengan kualitas 

audit yang dimoderasi oleh etika auditor dalam studi ini menyatakan bahwa etika 

auditor tidak memperkuat pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. Memiliki 

nilai P- value sebesar 0,077 atau > 0,05. Hal ini tidak mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra (2012), Darayasa dan Wisada (2016). 

Peraturan mengenai audit tenure juga telah secara rinci diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan 

Publik. Akuntan public dan Kantor Akuntan Publik dapat memberikan kembali 

jasa audit umum untuk entitas yang sama setelah 2 tahun buku berturut – turut 

tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien (cooling – off 

period). Etikanya sudah diatur secara demikian. Lebih jelas lagi sekarang 

peraturan tentang audit tenure sudah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. 

Rinanda dan Nurbaiti (2018) menyatakan bahwa dengan lama tidaknya masa 

perikatan dengan klien, auditor harus tetap menjaga independensinya untuk 

tetap mempertahankan kualitas audit yang diberikan kepada klien tersebut. 

Ketika independensi diukur, independensi tidak diukur dari sikap mental auditor. 
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Etika auditor tidak menjembatani seberapa independen auditor dalam 

mempertahankan kualitas auditnya. 

5.4.3 Diskusi Pengaruh Tekanan Klien terhadap Kualitas Audit 

Tekanan klien merupakan hal yang kerap kali muncul ketika auditor 

melakukan proses audit pada perusahaan klien. Tekanan klien adalah resiko 

inheren dalam profesi auditor. Bisa dengan cara auditor yang mendapat tekanan 

untuk menuruti kemauan klien dengan melanggar kode etik dan menerima 

ancaman serta suap. Situasi konflik yang terjadi ketika pihak auditor dan 

manajemen atau klien tidak sependapat dengan hasil pengujian laporan 

keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan 

yang dikerjakan auditor dengan memaksa melanggar standar auditing ataupun 

kode etik professional akuntan public. Dengan adanya kondisi ini membuat 

auditor dilemma untuk mengikuti keinginan klien atau menghentikan penugasan 

dengan mengganti KAP auditornya. Apabila auditor melakukan hal tersebut, 

menuruti kemauan klien yang melanggar kode etik, maka auditor akan 

kehilangan independensinya. 

Indepedensi seorang auditor dapat dilihat dari audit tenure dengan klien,  

tekanan klien, peer review yang dilakukan oleh teman sejawat atau KAP sejawat, 

serta pemberian jasa non audit kepada klien yang melibatkan pihak manajemen. 

Hipotesis 3 dalam studi ini menyatakan bahwa tekanan klien tidak memiliki 

pengaruh terhadap kualitas audit, dengan nilai p-value sebesar 0,219 atau > 

0,05. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Elfarini (2012), Efendy (2010), Lauw et.,al (2012), Agusti dan Pertiwi (2013) 

yang menjelaskan jika auditor merasakan tekanan klien selama masa 

perikatannya yang kemudian membuat auditor dilema untuk mengikuti kemauan 

dengan melanggar kode etik atau menghentikan perikatan dan mengganti KAP 

auditornya, maka hal ini akan yang menggoyahkan pertahanan 
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indepensdensinya. Namun, studi ini mendukung penelitian Badjuri  (2012), Deli  

et., al (2012), Anisa dan Abdul (2014) bahwa independensi auditor dalam hal ini 

yakni tekanan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hipotesis 9 dalam sudi ini berkaitan dengan hubungan tekanan klien 

terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika auditor. Dalam hasil penelitian 

menyatakan bahwa etika auditor tidak memperkuat hubungan tekanan klien 

dengan kualitas audit. Hal ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Saputra (2012), Darayasa dan WIsada (2016). Memiliki nilai p-value sebesar 

0,243 atau > 0,05 menyatakan bahwa hubungan tekanan dari klien seperti 

pemberian sanksi dan ancaman kepada auditor tidak mempengaruhi kualitas 

audit selama masa perikatan. Ketika auditor menerima ancaman dari klien 

karena menolak untuk mengikuti kemauan klien melanggar kode etik professional 

akuntan public, secara langsung proses audit dengan klien tersebut akan 

dihentikan dan bilamana auditor menerima kemauan klien untuk melanggar kode 

etik akuntan public, secara langsung membuktikan bahwa kualitas audit dalam 

masa perikatan tersebut adalah buruk dan tidak sesuai dengan Standar 

Profesional Akuntan Publik. Sehingga etika auditor dalam studi ini tidak 

memperkuat hubungan tekanan klien dengan kualitas audit. Dalam studi ini 

masih melibatkan auditor junior yang masih belum banyak memiliki pengalaman 

dengan masa kerja diatas 2 tahun sehingga belum benar – benar merasakan 

adanya tekanan klien yang bisa mempengaruhi kualitas audit. Sehingga dalam 

studi ini tekanan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan etika auditor 

juga tidak memoderasi hubungan keduanya. 

5.4.4 Diskusi Pengaruh Peer Review terhadap Kualitas Audit 

Memiliki pekerjaan sebagai auditor perlu dilakukan review atau telaah dari 

teman sejawat atau oleh auditor di KAP lain. Hal ini memiliki tujuan untuk bias 

ditentukan apakah KAP telah mengembangkan prosedur audit serta kebijakan 
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yang cukup dari kelima elemen pengendalian mutu, serta menilai apakah KAP 

sudah menerapkan seluruh prosedur audit dalam praktek nya mengaudit 

perusahaan klien. Peer review perlu dilakukan setiap minimal 3 tahun sekali yang 

dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang di review (Mulyadi, 2002:26). 

Pentingnya peer review ini adalah sebagai mekanisme monitoring yang 

diprsiapkan oleh auditor untuk dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan 

auditnya. Manfaat yang diperoleh dari peer review ini diantaranya adalah 

mengurangi resiko legitimasi, memberikan pengalaman yang tinggi bagi para 

auditor serta KAP nya serta mempertinggi moral auditor untuk menjunjung tinggi 

kode etik professional dan SPAP. 

Hipotesis 4 dalam studi ini menyatakan bahwa peer review berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. KAP Big Ten sebagai sample penelitian ini 

menyatakan bahwa peer review memiliki berpengaruh terhadap kualitas audit 

dengan nilai p- value sebesar 0,033 atau < 0,05. Hal ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Christiawan (2002), Arens (2008), Efendy 

(2010) Lauw (2012), Agusti dan Pertiwi (2013) yang menyatakan bahwa peer 

review berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam studi ini peer review 

memilki pengaruh positif terhadap kualitas audit dan etika auditor memperkuat 

hubungan keduanya. Auditor direview oleh teman sejawat kemudian dilakukan 

oleh KAP yang ditunjuk sendiri, maka perlu diperhatikan apakah kode etik 

professional akuntan public juga dipakai pedoman dalam melakukan review. 

Pekerjaan akuntan public dan operasi Kantor Akuntan Publik perlu 

dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan desain system pengendalian 

kualitas dan kesesuaiannya dengan standar, sehingga output yang dihasilkan 

dapat mencapai standar kualiatas yang tinggi (Wulandari, 2014). Peer review 

sebagai mekanisme monitoring memiliki manfaat bagi klien, Kantor Akuntan 

Publik yang di review dan auditor yang terlibat dalam tim peer review. Manfaat 
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yang diperoleh antara lain memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral 

pekerja, memberikan competitive edge serta lebih meyakinkan klien atas jasa 

audit yang diberikan (Harhinto, 2004). Selain itu, telaah dari rekan auditor dapat 

meningkatkan pelaksaan pengendalian kualitas yang dilakukan kantor akuntan 

untuk menjaga kinerjanya. 

Hipotesis 10 ini etika auditor memperkuat pengaruh peer review terhadap 

kualitas audit dengan nilai p-value sebesar 0,047 atau < 0,05. Hal ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diana (2012), Badjuri  (2012), 

Saputra (2012), Ningsih (2013), Darayasa dan Wisada 92016) yang 

menyebutkan bahwa peer review mempengaruhi kualitas audit karena monitoring 

auditor perlu dilakukan rutin. Selain menunjuk KAP teman sejawat, peer review 

saat ini juga dapat dilakukan dengan system pengendalian mutu yang dilakukan 

oleh BPK Pusat.  

Selain itu, dengan mematuhi kode etik professional akuntan public bisa saja 

digunakan hanya sebagai syarat mewujudkan hasil penilaian kualitas dari auditor 

tersebut. Perlunya monitoring terhadap kinerja akuntan public dan kantor 

akuntan public saat ini agar dapat mempertahankan kredibiltas serta dapat 

berkompetisi dengan baik sesuai dengan perkembangan audit dimasa sekarang.  

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra (2013), 

Darayasa dan Wisada (2016) bahwa peer review akan mempengaruhi kualitas 

audit, dimana pelaksana review harus melakukan seluruh prosedur dalam kode 

etik professional. Ditetapkannya standar audit serta Kode Etik Akuntan 

Profesional guna menjaga kinerja serta kredibilitas auditor dalam 

mempertahankan kualitas auditnya walaupun dengan berbagai macam 

tantangan auditor saat ini. Dengan demikian mekanisme monitoring 

pengendalian mutu auditor terlihat kualitas nya apakah sudah sesuai dengan 

prosedur ataukah belum.  
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5.4.5 Diskusi Pengaruh Jasa Non Audit terhadap Kualitas Audit 

Jasa professional yang diberikan oleh staf professional suatu KAP dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jasa audit dan jasa non audit. Jasa non audit 

yang diberikan oleh auditor adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa 

perajakan, dan juga jasa konsultasi manajemen. Hipotesis 5 dalam studi ini tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit para auditor dengan nilai p-value sebesar 

0,185 atau > 0,05. Hubungan jasa non audit terutama indikator pemberian jasa 

non audit melibatkan aktivitas manajemen tidak mempengaruhi kualitas auditor 

yang memberikan jasa non audit tersebut. Hasil ini tidak mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kusharyanti (2003), Rasmusen (2005), Lauw 

(2012), Hanif dan Putri (2014). Tetapi hasil dari studi ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Subroto dan Wati (2003), Novitasari (2004). 

Memiliki tanggung jawab yang besar penting sekali bagi auditor untuk 

memiliki independensi yang tinggi. KAP perlu melaksanakan beberapa hal untuk 

memantapkan citra independensi para auditor nya sekalipun itu dalam bentuk 

pemberian jasa non audit. Pada KAP Big Ten memiliki independen lebih tinggi 

dibandingkan dengan KAP non Big Ten (Mulyadi, 2002:86). Hipotesis 11 dari 

studi ini menyatakan bahwa etika auditor tidak dapat memperkuat hubungan 

pengaruh jasa non audit dengan kualitas audit. Memiliki nilai p-value sebesar 

0,189 atau > 0,05 menyimpulkan bahwa etika auditor tidak dapat memoderasi 

pengaruh jasa non audit terhadap kualitas audit. Hal ini tidak mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra (2012), Darayasa dan 

Wisada (2016). Tetapi hasil studi ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Anisa dan Abdul (2014), Paramasti dan Suputra (2016) yang 

menyatakan bahwa jasa non audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Pemberian jasa non audit seperti jasa aktuaria, jasa penilaian, jasa pembukuan 

akuntansi, jasa pialang, dan jasa – jasa lainnya dibatasi aturannya oleh 
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Bapepam LK. Hal ini untuk menjaga independensi auditor yang ada di dalam 

KAP. 

Etika auditor memiliki peranan yang cukup penting bagi kemajuan kualitas 

audit. Namun dalam studi ini etika auditor tidak memperkuat hubungan jasa non 

audit dengan kualitas audit. Normalnya sah – sah saja memberikan jasa non 

audit kepada klien dengan melibatkan aktivitas manajemennya. Tetapi auditor 

dituntut untuk mempertahankan independensi dan menjunjung tinggi kode etik 

professional sebagai akuntan. Adanya pembatasan yang sudah diatur oleh 

Bapepam LK menyebabkan jasa non audit tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audt. Auditor sudah mengetahui jasa non audit mana yang masih boleh 

dilakukan yang masih dapat mempertahankan independensi auditor tersebut.  

5.4.6 Diskusi Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit 

Skeptisme professional memiliki pengaruh dalam mengevaluasi bukti audit 

yang diberikan manajemen untuk mendukung terjaminnya kualitas audit yang 

dihasilkan oleh para auditor. Sikap skeptisme professional ini harus digunakan 

dalam proses pengumpulan dan penilaian butki selama proses audit berlangsung 

(PSA SA Seksi 230). Skeptisme professional ini merupakan sikap yang harus 

dimiliki oleh semua auditor professional. AICPA mendefiniskan bahwa skeptisme 

professional ini merupakan sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga 

auditor terhdap bukti temuan audit dan sikap percaya bahwa temuan audit 

tersebut benar. Keseimbangan antara dua sikap ini tergambarkan dalam 

perencaan audit dengan prosedur audt yang sesuadi dengan SPAP yang dipilih 

oleh auditor. Namun seringkali dala prakek proses audit, auditor lebih cenderung 

memiliki sikap curiga terhadap bukti – bukti temuan audit yang didapatkan. Tidak 

semua auditor bias menerapkan sikap ‘balance’ selama proses audit 

berlangsung.  
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Hipotesis 6 dalam studi menyatakan bahwa skeptisme professional 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan nilai p-value sebesar 0,023 

atau < 0,05. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Attamimi (2015), Sari dan Ramantha (2015), Nainggolan (2016). Hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa sikap skeptisme professional yang dimiliki oleh auditor 

menunjukkan bagaimana keseimbangan sikap tersebut terhadap kualitas yang 

dihasilkan auditor selama proses audit. Auditor pada KAP Big Ten menggunakan 

kemahirannya secara cermat dan seksama dalam menghasilkan sikap skeptisme 

professional. Terutama dalam hal menimbang permasalahan berikut akibat – 

akibatnya dengan seksama. 

Selain itu, dalam Hipotesis 12 studi ini menyatakan bahwa etika auditor 

dapat memperkuat pengaruh skeptisme professional terhadap kualitas audit. 

Dengan nilai p-value sebesar 0,048 atau > 0,05 menyatakan bahwa etika auditor 

dapat memoderasi secara signifikan pengaruh skeptisme professional terhadap 

kualitas audit pada KAP Big Ten. Hal ini mendukung penelitian yang dihasilkan 

sebelumnya oleh Rina Rusyanti (2010), Attamimi (2015), Komang et.,al (2015), 

Nainggolan (2016). Supaya dapat menghasilkan sikap skeptisme professional 

yang seimbang, perlu diperhatikan kode etik dan juga standar professional 

akuntan selama proses audit atau penemuan bukti – bukti. Auditor yang 

menerapkan kode etik serta SPAP yang sesuai dengan prosedurnya, tidak akan 

memiliki sikap curiga yang berlebihan terhadap bukti temuan audit yang 

didapatinya di lapangan. Hal ini akan membantu meningkatkan sikap skeptisme 

professional auditor tersebut dalam masa tugasnya melaksanakan audit. Dengan 

demikian, ketika sikap ‘balance’ itu bisa diterapkan, penemuan bukti audit dapat 

dioleh sesuai dengan prosedur SPAP yang berlaku dan juga dikerjakan sesuai 

dengan kode etik profesioanal akuntan public, maka kualitas audit pun akan 

selalu terjaga dengan baik. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa untuk dapat menghasilkan kualitas 

audit yang berkualitas baik dan supaya auditor tetap dapat mempertahankan 

kredibilitas dan kinerjanya diperlukan beberapa factor yang mempengaruhi 

diantaranya kompetensi auditor, independensi, sikap skeptisme professional dan 

juga etika auditor. Independensi dalam studi ini yang mempengaruhi kualitas 

audit adalah peer review. Factor lainnya yaitu sikap skeptisme professional dan 

juga etika auditor. Factor yang paling dominan dalam studi ini yang 

mempengaruhi kualitas audit adalah sikap skeptisme professional auditor selama 

masa tugas nya melaksanakan temuan bukti audit di lapangan. 

Studi ini berhasil membuktikan bahwa peer review yang merupakan proksi 

dari independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Semakin sering 

monitoring atau peer review dilakukan maka kualitas audit semakin terjaga 

kredibilitasnya. Sehingga proses audit dapat dilaksanakan sesuai dengan 

Standar Audit yang berlaku. Tetapi studi ini tidak berhasil membuktikan bahwa 

audit tenure, tekanan klien, dan jasa non audit mempengaruhi kualitas audit. Hal 

tersebut tidak mempengaruhi sejauh mana kualitas audit sudah sesuai dengan 

Kode Etik dan SPAP ataukah belum. Selain itu, studi ini juga tidak berhasil 

membuktikan bahwa etika auditor tidak memperkuat pengaruh audit tenure 

terhadap kualitas audit, etika auditor tidak memperkuat pengaruh tekanan klien 

terhadap kualitas audit, serta etika auditor tidak dapat memperkuat hubungan 

jasa non audit terhadap kualitas audit. Sehingga dari studi ini sikap kompetensi, 

independensi auditor yang ditunjukkan dengan peer review, skeptisme 

professional auditor, dan juga etika auditor memang sangat diperhatikan oleh 
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KAP Big Ten untuk membuktikan kualitas yang dimiliki oleh para auditornya serta 

untuk mempertahankan kredibiltas dan kinerjanya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah mengembangkan model studi factor 

pengaruh kualitas audit dengan memperkuat argument hasil studi sebelumnya 

dan membuktikan hasil memproksikan independensi audit yang diantaranya 

adalah audit tenure, tekanan klien, peer review, dan juga jasa non audit. Peran 

kompetensi audit sebagai pengaruh kualitas audit adalah untuk menilai seberapa 

jauh pemahaman terhadap klien yang sedang diauditnya. Semakin tinggi 

kompetensi audit yang dimiliki oleh auditor di KAP Big Ten, semakin terjaga 

kualitas auditnya, reputasi serta kredibilitas auditornya. Begitu juga dengan 

proksi dari independensi yang diantaranya adalah audit tenure, tekanan klien, 

peer review, dan jasa non audit yang memberikan manfaat bagi akuntan public 

serta Kantor Akuntan Publik untuk membantu memonitoring kualitas auditnya. 

Dari keempat proksi independensi yang sangat berperan bagi Akuntan Publik 

dan Kantor Akuntan Publik adalah peer review. Semakin intens peer review 

dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, maka semakin 

termonitoring kualitas audit bagi auditor yang bekerja di KAP Big Ten. 

Selain itu, dalam studi ini juga dapat digunakan sebagai ukuran sejauh 

mana kualitas yang dimiliki oleh auditor saat ini dengan berbagai factor penentu 

kualitas yang sudah diujikan dan dapat menjadi bahan dalam praktek pembuatan 

kebijakan dan memotivasi para auditor untuk meningkatkan kualitas profesi audit 

nya. 

6.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa ada keterbatasan di dalam melakukan studi ini. 

Keterbatasan dalam penyebaran kuesioner kepada responden. Peneliti 

menggunakan link google form untuk menyebarkan responden yang tidak dapat 

dijangkau. Sehingga peneliti kurang mengetahui secara langsung kepada siapa 
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kuesioner ini disebarkan dan berapa banyak kuesioner yang disebarkan. Peneliti 

hanya dapat mengetahui hasil kuesioner dari link google form yang masuk dan 

melakukan konfirmasi kepada satu responden saja pada perwakilan masing – 

masing KAP. Tetapi peneliti juga melakukan penyebaran melalui linked in guna 

mengantisipasi keterbatasan dalam penyebaran melalui google link. 

Saran untuk peneliti berikutnya adalah memastikan metode penelitian yang 

digunakan apakah bisa benar – benar digunakan dan mendukung studi 

penelitiannya atau tidak. Sehingga ke depannya penyebaran kuesioner dapat 

dilakukan dengan maksimal dan peneliti berikutnya dapat memperoleh data yang 

dibutuhkan dengan cepat, tentunya dengan control yang lebih baik oleh peneliti 

berikutnya. 
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LAMPIRAN 1 

Daftar Pernyataan Kuesioner 

 

PERNYATAAN RISET MENGENAI PENGARUH KOMPETENSI, 

INDEPENDENSI,  DAN SKEPTISME PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS 

AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

 

1. Kompetensi Auditor (Lauw et al., 2012 dan Mursalim, 2016). 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1.  Saya memiliki pengetahuan 
jenis industri klien. 

       

2.  Saya mengetahui kondisi 
perusahaan klien. 

       

3. Saya pernah mengikuti 
pelatihan dan keahlian 
khusus. 

       

4. Saya selalu meluangkan 
waktu untuk mengikuti isu 
terbaru tentang auditing dan 
akuntansi. 

       

5. Saya mampu memproses 
atau mengintegrasikan data, 
bukti audit, dan informasi 
audit. 

       

6. Saya memiliki pemahaman 
yang baik terhadap tugas, 
pokok, dan fungsi, serta 
pengendalian internal klien. 

       

 

Keterangan (Skala Likert 1-7) 

STS : Sangat Tidak Setuju    ASJ : Agak Setuju 

TST : Tidak Setuju      STJ : Sangat Setuju 

ATS : Agak tidak setuju    SSS : Sangat Setuju Sekali 

N : Netral 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

2. Audit Tenure (Lauw et al., 2012) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1.  Lebih baik mengaudit klien 
selama  kurang lebih 1-5 
tahun. 

       

2. Saya memiliki kedekatan 
dengan klien. 

       

3. Memiliki kedekatan dengan 
klien mengurangi 
kecurangan manajemen. 

       

4. Memiliki hubungan yang 
lama dengan klien 
meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan. 

       

5. Mengaudit klien lebih dari 1 
tahun memudahkan proses 
audit.  

       

6. Dalam melaksanakan tugas, 
auditor bertindak secara 
independen walaupun 
adanya intimidasi atau 
pengaruh dari pihak lain dan 
mempunyai kejujuran yang 
tinggi. 

       

 

3. Tekanan Klien (Lauw et el., 2012) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1.  Besarnya fee audit yang 
diberikan oleh klien sudah 
sesuai. 

       

2.  Saya pernah mendapat 
sanksi dan ancaman 
pergantian auditor oleh klien. 

       

3. Saya tidak pernah mendapat 
fasilitas dari klien. 

       

4. Perbedaan pendapat dengan 
klien menyebabkan tekanan 
auditor. 

       

5. Saya pernah melanggar 
standar audit demi 
menghindari konflik dengan 
klien. 

       

 

Keterangan (Skala Likert 1-7) 

STS : Sangat Tidak Setuju    ASJ : Agak Setuju 

TST : Tidak Setuju      STJ : Sangat Setuju 

ATS : Agak tidak setuju    SSS : Sangat Setuju Sekali 

N : Netral 
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4. Peer Review (Lauw et al., 2012) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1.  Saya dan KAP tempat saya 
bekerja telah direview oleh 
teman sejawat. 

       

2.  Telaah dari rekan auditor 
memberikan manfaat. 

       

3. Telaah dari rekan auditor 
memberikan konsekuensi 
yang buruk terhadap auditor. 

       

4. Pekerjaan dan operasi KAP 
perlu dimonitor.  

       

5. Telaah dari rekan auditor 
mengurangi risiko litigation 
(tuntutan). 

       

 

 

5. Jasa Non Audit (Lauw et al., 2012) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1.  Saya memberikan jasa audit 
dan non audit kepada klien 
yang sama. 

       

2.  Pemberian jasa lain dapat 
meningkatkan informasi 
laporan keuangan. 

       

3. Saya sering mendapat klien 
yang meminta jasa non 
audit. 

       

4. Pemberian jasa non audit 
perlu melibatkan aktivitas 
manajemen klien. 

       

5. Jasa non audit dilakukan  
oleh staf profesional yang 
mempunyai hubungan 
dengan klien. 

       

 

Keterangan (Skala Likert 1-7) 

STS : Sangat Tidak Setuju    ASJ : Agak Setuju 

TST : Tidak Setuju      STJ : Sangat Setuju 

ATS : Agak tidak setuju    SSS : Sangat Setuju Sekali 

N : Netral 
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6. Skeptisme Profesional (Hurtt, 2010) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1. 

Saya sering menerima 
penjelasan orang lain tanpa 
memikirkan hal tersebut 
lebih jauh. 

       

2. 

Saya menunggu untuk 
memutuskan masalah 
sampai saya bisa 
mendapatkan informasi lebih 
banyak. 

       

3. 
Menemukan informasi baru 
itu menyenangkan. 

       

4. 
Saya suka memahami 
perilaku orang lain. 

       

5. 
Saya yakin akan 
kemampuan saya. 

       

6. 
Mudah bagi orang lain untuk 
meyakinkan saya. 

       

 

Keterangan (Skala Likert 1-7) 

STS : Sangat Tidak Setuju    ASJ : Agak Setuju 

TST : Tidak Setuju      STJ : Sangat Setuju 

ATS : Agak tidak setuju    SSS : Sangat Setuju Sekali 

N : Netral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

7. Etika Auditor (Nugraha, 2012; Maryani dan Ludigdo, 2001) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1. 
Saya memiliki tanggung 
jawab dalam menjalankan 
profesi auditor. 

       

2. 

Auditor memiliki rasa 
tanggungjawab bila hasil 
pemeriksaan masih 
memerlukan perbaikan dan 
penyempurnaan. 

       

3. 
Saya memiliki integritas 
dalam menjalankan profesi 
audit saya. 

       

4. 
Auditor selalu menimbang 
permasalahan berikut akibat-
akibatnya dengan seksama. 

       

5. 
Saya memiliki objektivitas 
dalam menjalankan profesi 
audit saya. 

       

6. 

Auditor tidak boleh memihak 
kepada siapapun yang 
mempunyai kepentingan 
atas hasil pekerjaannya. 

       

7. 
Akuntan profesional perlu 
mematuhi prinsip dasar kode 
etik yang berlaku. 

       

 

Keterangan (Skala Likert 1-7) 

STS : Sangat Tidak Setuju    ASJ : Agak Setuju 

TST : Tidak Setuju      STJ : Sangat Setuju 

ATS : Agak tidak setuju    SSS : Sangat Setuju Sekali 

N : Netral 
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8. Kualitas Audit (Lauw et al., 2012; Effendy, 2010) 

No. Pernyataan STS TST ATS N ASJ STJ SSS 

1. 
Saya selalu berpedoman 
pada prinsip akuntansi dan 
prinsip audit. 

       

2. 

Saya menjamin temuan audit 
saya akurat dan saya bisa 
menemukan kesalahan atau 
penyimpangan yang ada 
sekecil apapun itu. 

       

3. 

Rekomendasi yang saya 
berikan dapat memperbaiki 
penyebab dari kesalahan 
atau penyimpangan yang 
ada. 

       

4. 

Laporan harus 
mengemukakan penjelasan 
atau tanggapan pejabat/ 
pihak obyek audit tentang 
hasil audit. 

       

5. 
Laporan hasil audit saya 
dapat dipahami oleh auditee. 

       

6. 

Audit yang saya lakukan 
akan menurunkan tingkat 
kesalahan/ penyimpangan 
yang terjadi selama ini. 

       

 

Keterangan (Skala Likert 1-7) 

STS : Sangat Tidak Setuju    ASJ : Agak Setuju 

TST : Tidak Setuju      STJ : Sangat Setuju 

ATS : Agak tidak setuju    SSS : Sangat Setuju Sekali 

N : Netral 
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LAMPIRAN 2 

 

Data Demografi Responden 

 

Berikut ini data karakteristik responden, silahkan Bapak/ Ibu/ Saudara/i 

menjawab dengan memberikan tanda centang ( √ ) pada kotak yang telah 

disediakan atau mengisi esay dengan lengkap pada tempat yang telah 

disediakan. 

1. Jabatan: 

      Auditor Junior       Auditor Senior          Manajer                 

Partner 

2. Jenis Kelamin: 

      Pria  Wanita 

3. Umur: 

      20-30 tahun    51-60 tahun 

      31-40 tahun    di atas 60 tahun 

      41-50 tahun 

4. Pendidikan Terakhir: 

      D3      S1       S2         S3               

Lainnya 

5. Pengalaman Kerja: 

 1 tahun   1-3 tahun    > 3 tahun 

6. Apakah Saudara pernah memberikan jasa non audit kepada klien? 

      Pernah   Tidak Pernah 

7. Selama bekerja sebagai auditor, berapa kalikah Saudara mengikuti 

kegiatan pengembangan diri, seperti: diklat, seminar, workshop, 

serta pendidikan berkelanjutan lainnya? 

      < dari 3 kali          3-5 kali        6-10 kali             > 10 

kali 

8. Apakah Saudara selalu mengikuti dan menerapkan Standar Audit 

serta Kode Etik Akuntan Profesional yang terbaru? 

      Ya    Tidak 

 


